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 . طالبا عياش لعل نبط



 00 مقنأْركَم : : 10 0
 اذبف ( هدعب و ) يعم دمح ىلرعلا هيبن ىلع لصنو « نيعتسن هبو هلل دجلاو

 هيف تينعو . مالسألا ردصو ةيلهاجلا ف برعلا خيرات ىف هتعضو باتك

 هلو قيبطتو 4 ةيف ايديحو اعدق ةيبوعشلا تاهبش درو « هلئاسم صيصعمتب

 ب نيمآ هماغإ ىلع نوعلا لأسأ لاو « فيلخلا نيدلا صوصن ىلع



 م ناثاعلا تم م 8-6 9

 هتبندم صئاصخ و هصئاصُح ؛ ةماعلا هعورف « هتطوم : ىتاسلا سنحلا )١(

 : ةعدقلا روصعلا ىف

 . ةيعيبطلا اهصئاصخ : برعلا دالب (؟) '

 . ايباسل و ةيب رعلا لئابقلا : برعلا (*)

 ةرذانملا ةلود ء برعلامايأ رهشأ : مالسالا لبق برعلل ةيسايسلا ةلاطلا (5)

 « نهلاب ريح ةلود ؛ دحنب ةدنك ةلود ؛ ماغلاب ةنساسغلا ةلود . ةريحلاب

 .ةكمب شلرق ةرامإ

 . ةماعلا ةدحولا لوبقل ثدادعتسا غلبمو برعلا لاوحأ (5)

 ( لكم دم انديس ةريس)

 لوبقءهلشيرق ةضهانم « هتوبن ؛ هتأشن . مالسلاو ةالصلا هيلع ةسسن )0 (

 .ةرجطلا « هتوعد نيب رثيلا ضعب

 ىف برعلا را و حستف ؛ تاوزغلا 0 « لاتقلا عرش غ9

 . هتافو « مالسلاو ةالصلا هيلع هضرم « عادولا ةحح مالسالا

 . ةماع برعلا ةايح ىف مالسالا هثدحأ ىذلا لاقتنالا ىف ةرظن

 ( نيدشارلا ءافلخلا رصع )

 )١( ةعبرألا ءافلخلا نم ةفيلخ لك ةريسب ةماملإ « ةفالخلا روهل .

 ندا ها قفاه رثأو ىربكلا حوتفلا (9)

 لع لتقم ؛ ةيواعمو ىلع ني 0 ظ نافع نب نامع لثقم « نتفلا (8)

 ش .:بلاط ىلأ نبا 0

 نيدشارلا ءاملغا نمر ةلودلا ةلاخ ىفةزظن (4)



 تا

 يىاسلا سنجلا

 ىلإ رشبلا باستنا نآلا ناهذألا لغشت ىتلا رومآلا نم : ديبمت ()

 نباهخيراتىف هركذ ميدق كلذ ىف فالحلاو « ةفلتخم لوصأ ةدعوأ دحاو لصأ

 قالا نم فئاوطب مالسلا هيلع مدآ لبق ةنوكسم ضراألا تناكدقو « نودلخ

 غو ضراألا ىلع سانلا رثك هنأ ) ةاروتلا ىف ءاجو « ملعلا مهممو ملا مهنم

 شعب اذه نم ذخأف ( ءاسن نهنم اوذتاف ءانتسح سانلا تانب للا ءانأ

 اوناك نيذلا رشبلا لسن نم سانلا تانب نأو مدآ ةيرذ مث هللا ءانبأ نأ اهيرسفم

 نم هل ةأرمأ فرع هاخأ هلتفث هل هللا درط دعب ليباق نا اضيأ اهنم ذخرتيو 6 هلبق

 كبجو نموضرالا هجو نع مويلا ىنتدرط دق كنإ ) برال لاق م هتاوخأ ريغ

 اذهقو( ىنلتقي ىددجو نم لكن وكيف ضرألا ىف ابراهو ًاملاتنوك أو ىنتخا

 رصعلااذه ىف ىرشبلا لصألا ددعتب نولئاقلا رثك دقو . كلذ ىلع ًاضيأ ليلد

 . كلذ ىلع نوجتحي مثو اكيرما فك دعب
 نكميال الاصفتا ةعدقلا تاراقلا نم اهريغ نع اكبرما ةراق لاصفتاب 6١١

 . تاراقلا كلت لهأ نم اهناكس نوكي نا هعم

 ل اماغلو اهماولأ ىف رشبلا فئاوط نيب رييكلا فالتخالا نأب «؟»

 ٠ ضرالا ىلع مدآ روبلل ةددحلا نينسلا نم فال“آلا ةعبرأ هيف ىفكبال كلذ

 : ناليلدلا ناذه ميل هيف

 (حيرم) راغوب دنع ايسسآ نم اهلا لوصولا بعصي الاكيرمأ نأب ١«

 نأ ىلع لدي ام ةيئيصلا بتكلا ىف ربظ دقو « ديلجلاب اءوامم الاف نوكي وهو

 ىف ىهو كناسوف ىعدن دالب ابيف ترك ذف اكيرمأ نوفرعي اوناكن يينيصلا
 نيب نآآلا دوجوملا ردقلا وحنب بتكلا كلت ىف تردق ةفاسم ىلع نيصلا قرش



 ريغو نييذوب انايهر ىك احن اهب ليثاع دوجو اذه ديوكيو « نيصلاو عجيرمأ

 نم اضعب نأ تبث دقو ؛نيصلا لهأ نيبو اهنيب ةيدق ةلص دوجو تبثي امم اذه
 سيملوك فوتسيرخ لبق ىداليملا رشاعلا نرقلا ىف اهيلا اولصو يور لهأ
 نويبروالا داك مويلا ىذ ىه اهو ؛ سلدن الا برع ىلإ كلذ لثم بسأيو
 م1149 ةنساهفشك دعب اهنا

 اهردق ىتلا نينسلا كلث نم ريثكب مدقأ ضرالا ىلع مدآ روبظ نأب «؟2
 لئابقلا لسلست ىف نوباسنلا هرك ذيام ىلع مالسالا قفاوي ملو « هل دوبملا
 كلأم ىل_ كس دقو « نيلوأالا ءابألا نم هريغو مالسلا هيلع مد آ ىلإ اهريغو
 ؟ كلذ لعب نيأ نم لاقو كلذ هركف مد آ ىلا هبسن مفريلجرلا نع هللا همحر
 ثيدحلا معلا دبأ دقو ؟ هب هريخي نم لاقو كلذ ركنأف ليعامءإ ىلاف هل ليقف
 الا ردقب اهيلع ناسنألا روبظ نأو ضرآلا مدق تبثأو مالسالا هيلا بهذام
 عبيف اهوحتو رشبلا ناولأ فالتخا ىف بيسلا امأو ؛ نينسلا فالآ نم ىعحي
 كلذ ريغو برشملاو لك أملاو دربلاو رملا ىف ميلاقألا فالتخا ىلإ مجريف
 ىرشبلا لصآلا ةدحو مزاج قيرطب تيثيو فالخلا اذه ىف لوقلا عطقي امن 5

 لع لد امقع امبجاتن نأك ناف دحاو فنص نم اسيل نادرف جوازت اذإ هنأ

 نأ كش الو دحاو سنج نم امهمأ ىلع لد ايقعنكي مل ناو نيسنجنم امهنأ
 ردقب مهبف دادزت لسنلا ةوق نإ لب ةيناثلا ةلاحلا اهيف دجوت رشبلا فانصأ
 . مهنيي ةجوارتملا فانصآلا دعابتت ام

 هيلع حوف نب ماس ىلإ ىماسلا سنجلا بسني : ىماسلا سنجلا لصأ (؟)
 ماس ) دالوأ ةثالث هل تراكدقو ىرشبلا سنجلا ىناثلا بآلا وهو مالسلا
 ماس نم ع رفتف « هب رشبلا سانجألا رئاس )١ ١( مبنم تعرفت ( ماحو ثفايو

 ةاروتلا ف دروام ىلع ىنمملا ما اذبب ىضريال نآلا ءاماعلا ضعب )١(
 نم بلغأو رمألاو دوسالاوأ رفصالاو شيبالا ىلا ىرشبلا سنإلا مسقيو

 6 يرشبلا لصألا ددعتب لوقي نمت اذه ىلإ بهذي



 هما

 , ةيراآلا سانجالا ثفاب نم عرفتو « مهريغو برعلا نم ةيماسلا سانجالا

 .ريدبلا ىره ةيماملا سانجأالا ماح نم ع رفتو : ثريغو دونطلا نم

 نآرقلا هر هاظ هديب امبدو سانلا نيب نآلا ىلا مئاشلا وه اذهو . تريغو

 فوكلا نمالعاو ءاتعو ) ةيناو مالسلا هيلع حون ىف لاقذإ مركلا

 نأ ىرخأ ةبآ ق 2 ىلاعت هللا نكلو ( نيقاباا ث هتيرذ انلعجو ميظعلا

 ٠ انرمأ ءاجا ذإ ىتح )هب د كر“ هلهأ ريم ةئيفسلا ىف هعم لمح احوث

 انمم الإ كلهأو نينثا نيجوز لك نم ابيف لمحا انلق رونتلا رهو

 ىف اوفلتخا دقو ( ليلق الإ هعم نمآ امو نمآ نمو لوقلا هيلع قيس

 اوناك مهنإ ليقو:# ها ماو اجر ارق نيمو نينا اوناك وبلا ليقف مددع

 نميف كرايم 4 لب مىكحلهأ هنأ هللا ربخي لو« كاذ ريغ ليقو«نينامت

 تاكربو انم مالسب طبها ح وناي ليق ) كلذ دعب لاقف ةنيفسلا ىف هعم ناك

 بجيف ناجالا ءازج ةكربلا هذهو ( ةرلآلا . كعم نمم يمأ ىلعو كيلع

 مث هتيرذ اناعجو ) هلوق امأو مثدحو ةءانقا نم لَو هعم نم معت نأ

 00 نم نأف وطلاب قرغ نم ىلإ ةبسنلاب ىفاضإ هيف ردملاف ( نيقابلا

  هموق نم هب

 ىف اثيدحو ايدق ءاماعلا فلتخا دقو اماع- ناك ناوطلا نأ ىلع اك اذهو

 ”هريخ نآبإ امام ناك هلأ لإ نهذ ين لدتا نقر ءاناعو أ اماه ناك نأ

 5 عا اق تك عاقب دحوا هنأ و ؛ دوسلا أدام رشبلا لك دنع د 0 وم

 ةقرفتم روجصلا نم ريثكدجويو اهيف شرعت نكن مل ةرومطم ناويحلا



 دسم #1 اسس

 دجوب ام اريثك و ابنم فلأتك ىتلا.روخصلا ع ون فلاخت لابجلاو لالتللا ىلع

 - نافوطدوجورىلع نالدب كاذو اذهو هعم شيعي ن 53 م رآ عم رومطم.ناويح

 اما نكي ملأ ىلإ بهذ رم لدتساو . كلذ لكهرايت ةوقب ثدج ماع

 ءاملا اهاطغ ول هنأبو ؛ ةسبايلا رمغل ىنكسي رامنألاو راحبلا ف ءام دجويال هنأب
 ىلا ىدؤي اذهو اباقث ديزي ام اليم يشع ىتثا وحن ىئاوتسالا اهرطق دارا
 سمشلا لعفب ةنيفسلا ريسلا تكلا بم ناك هنأ و (« ىسمشلا ماظنلا ىف للخ

 ىتلا ةيئيمرأ لابجو ايسنآ ىلإ دوعت الأو ةييرغف ةسييونج ةبج ىف حيرلاو
 تقولا هل ىنكي ال اذهو اهلك ضرألا لوح رودت نأ دعب الإ اهيلع ترقتسا
 عاونأ ميج عسل نأ نكمي ال ةنيفسلا نأبو « ةاروتلا ف تافوطلا ددلا

 نآرقلا نأب باجأف كلذ ىف هدبع دم خيشلا موحرملا لس دقو . ناويحلا

 . نم درو امو هصوصخ وأ نافوطلا موهت ىف مطاق صن هيف دجويال ميزكلا

 نيقيلا ديمي ال داح لا ثيداحأ نم وهف هتحص ميلست ىلع كلذ ىف ثيداحألا

 1 . كلذ ىف ءاشي امب مكي نأ نم معلا مني الو

 و نييماسلل لو"الا نطولا ىف مطاق ىأر ىلإ ءاملعلا لصي مل : هنطوم 09

 . اهربشأ بهاذم ىلف كلذ ىف نوفلتخم
 نوري مهو «هيف مهوغبأتي نيذلا ءاماعلاو دوبيلا نه نييربعلا بهذم (1)

 مهدج نأل كلذ ىلإ اوبهذ اًنِإو « نييماسلل لوألا .نطولاناك قارعلا نأ

 ىلا ةمأألا نع اوليس اذإ مرنكل و قارعلا نم ماشلا ىلأ مالسلا هيلع : ميهوب
 باوج مثدنع دجون ل؟ قار لاب ةايصأ تناك له : ةينادلكلا ىهو اهنم ناك

 3 نب ماس مساب ديا ماكل دال لوجت مما نم ريثكو « منقم

 يي ا ا , مالسلا هيلع



 غ8

 ع

 ىلإ اوءاج مهنأو ةشبحلا دالب نم نييماسلا لصأ نأب نيلئاقلا بهذم (؟)

 ةيلامشاا تابجلا ىلإ اودعصمم خيراتلا نمز لبق بدنملا باب نم ةريزملا بونج

 اورشتنا مهنأو نييماسلا دهم ىه برعلا ةريزج نأب نيائاقلا بهذم (*)

 قيرطب ايرغةشبملا ىلاوءالاعثاهريغو ماشلاو قارعلا ىلا ةعباتتم تارجابمب اهنم

 ةلدآلا خم دجويو ءاماعلا نيب نآلا عئاشلا وه بهذملا اذهو ؛ بدنملا باب

 ةغللا كلل اهتاوخأ برقأ ةيلرعلا ةغللاف هدي قيام اهريغو ةيخيراتلاو ةيوغللا

 هو ةيونبلا“ هال :راكآ ةنفار آلاوا ةريقلا ف ةجوتو ةتلسألا ةيناثللا

 | ش ْ ' ةيرعلا ةايحلا

 : ةماعلا هعورف (4)
 م٠٠ ىلاوحقارعلا ىلا برعلا ةريزج نم اورجاه دقو : ناداكلا (1)

 ةلود سسوم نوخروم ا هدعي ىبرع خيش وهو ةدلكم هيبأ ىلا نوبسقيو م ق

 نمو ٌمريغو نير وش الل ةريثك لود مدعي قارعلا ف ثسسأت دقوء«نادلكلا

 مالملا هياع ميهربا ءانبأ مثو نويريعلاو« نايرسا| ثو نويمارآلا نادلكسلا

 ْ . ٌمييْغو دوهيلا نم

 . اورجاه دقو « ثريغو نييرومالا نم نويئاعنكلا ثو : نويقينيفلا (؟)

 91 ءةئس وحن ىسرافلا جيياخلا لحاص ىلع توم رضح نم ماشلاب مدالب ىلا

 ممدوبعم مسا ةيريملا تاباتكلا ىف دجو هنأ هذه مبتبسن ديوي اممو م ق

 ندم ءامسأ نمةلوقنم اهريغو روص نم ماشلاب مهندم ءامسأ نأو ( تورتشع )

 همسا رغث اذهانهوب ىلإ ىسرافلا جيلخلا ىف لازيالو « ةيدق ةيئوم رضح

 . وه اماح نإ لوقت ةاروتلا نكلو « ماشلا ىف قينيفلا رغثلا مما ىلع ليبج

 نيبماسال نييماح اهدنع نويئاعنكلا نوكيف ناعنكو بأ



 تا

 ةشبلا ىلإ اورجاه دقو نييماسلا نم اًضيأ نودعي مهو : ةشبملا (©)

 اهم ثيحنبب تناك اهماو ةيب رعاأ نم مهنغل بر اذه ديوثيو « برعلا دالب نم

 نودعي نومدقألاو ؛ اهريغوةراحتلل مدالب نودصقي اوناكن ,دلا شلرق برع

 ما دالوأ نم ةعبملا

 فنرأ نيثحابلا ضعي ىريو « نييماسلا نم مهناقبط لكو برعلا (4)
 مهنيي ىذلا ءادملاب اذه ىلع لدتسإو ىماس لصأ نم اوسيل نيبناطحقلا

 ىنخي الو . ةيقيرفأ ممأو ةغبملا نيبو مهنيب تاهباشعو « نييئاندعلا نيبو

 ٠ شعب ركذ لب اضيأ ةيناندعلا لئابقلا نيب ادوجوم ناكءادمعلا اذه نأ

 شغبت دقو دساحتتو ضغابتت املأ ةيماسلا ةيسفنلا نأش نأ نيفلؤملا

 ناألا ةشبحلا.ىف حج ىلا بهذملا نأ ىلع « دعابألا ضغبت امن رثك أ براقألا

 . ىماس لصأ نم ممنأ

 ءامالع رك ذ : ةيدقلا روصعلا ىف هتيندم صئاصخو هصئاصخ (5)

 رومألا هذه 5 هلا نماه ريغ نع زاتمت ةيماسلا ممالانأخي راتلا

 انها فارم خوك داكف ممألا هذه رهاظم بلغأ نأ )١(

 ىتح « اهيف اهرمأ لول تأشن ىتلا ءارحرملا حور, رعشت اهراكفأو اهايخو

 برد الإ نم نوركنتسل ال !وناك نيطساف ىف مهنيدمت دعب نييليكارسالا نإ

 . ىودبلا لايخلاو ةيوارحصلا تاهيبشتلا لمعتسي نأ

 . ناكف؛ نويقيفيفلا كلذ نم ىتثتسيو « ةيوامس ةيناحور مهتليقع نا 59
 نوايعوموجنلاو بكا وكلانيي ءامسلا ىف مهن 1 .نعز وثحبي الثمن وين ادلكجلا

 اهبيذهنو حورلاةيقرتل نوامعيو « ةيناحورلا ةيونعملا رومالا ىلا مهتاداقتعا ىف

 فلاخيو . حورلا دواخو راثلاو ةنإلا دوجوب داقتعالا ىلإ ةوعدلا رهن



 دع او مدس

 0 نأ نودقتع اوناكسف ةيناحورا| هذه ىف نييماسلا مون :وخإ نويقيتيفلا

 الفثلاب مهو د راب الا قاعأو راحشالا سوؤرو لابجلا ممق ىلع ضرالا نكست

 38 و ةعانصلاو ةعارزلا وحن مهلويم تبمتاف « كلذ ىلا امو ضرالا ةثارحو

 «ةيض رأ ةيدام تناك ناو ةينادلكلا ةراضحلا نم اجاتن 0 مهتراضح تناكو

 ىلا ةراضحلا ىهو اهقح ةداملاو اهقح حورلا ىطعت ىتلا ىه ةلعاكلا ةراضحلاو

 ١ مم .ريغل كلذ ىف نييقينيفلاةفلاخن وكت دقو « فينملا ىمالسالا نيددلا اهب ءاج

 ْ ل وهوا اسااصإ نع اردنا مهناب لوقلا ىوقي امم نييماسلا نم

 مهب
 ' ىف ىلمعلا قيبطتلاو ةيبيرجتلا فراعملا ةبترم زواجي م مهللع نأ 00:

 ” الف ةفسلفلا اذكو نوينادلكلا هيف غبن ىذلا كلفلا لع ىتح هريغو باسطإ

 يرظنلا ثحبلاامأو «ةفلتخملا ويصف ةروهشملامكهلاواياصولا كلت الااهيف م دب
 ةيرآآلا ةينانويلا ةيلقعلا تاركتبم نم وبف

 كح ممالا ىلع نوبصعتي هريغو ىمنرفلا نانير لثم ءاماع دجويو

 ىف اهداقتعا نولعجيو ءىش لك ىق لشفلاو فعضلا اهتافص نم نأ نور و
 ناف ةيئثولا مالا فالخم ةدحاو ةغيص وذ ليك اهلايخ نأ ىلع اليلد ديحوتلا

 ١ والا ىلا اليم ةيماسلا ممالا ةعيمط ىف نأ ىلا ن وبهذي م« ىوق عسأ و اهلايخ

 '' ديلقتىف اذيدشايحوءاضغبلاو دقحلا ىف ةدودحم ريغ ةوقو ىنيدلا بصعتلا ىف
 نم هدر ىف ءانع ناسنالا دبي ال ام كلذ ريغو مهراث ىلعد وجخلاو ءابآلا
 ٠ نإو اهريغ ىضام نم دما ضام ابل ناك ةيماسلا ممالا ناف «هريغو خيزاتلا

 أصعب نإ لب ايفعض رؤصع ىف اصوضخ ممألا لك اهم باصت تافنصلا هذه
 ت.ةيردآلا .مم الا. ةراضحو ىمالا هذه .ةراضح نيب اقرف زي ال ةاملعلال نم



 هد ||

 : ىكلاو ضرالا نم ىتش عش ىف اهعامجاو :روصعلا رئاس ىف امبيئراضح طالتخال

 مدنا نسر دوو فامالا نق نامأ قارا رذف

 ةيفيزطلا | ميلا معو ىرحلا قالب

 رحب قرشلا نم هد ىذلا ةريزألا همش ىه برعلا دالب : اهدودح (1)

 برغلا نمر ىداملا طيحملا بونجلا نءو « تارفلا رهو سراف جياخو نام

 هبشو ماشلا ةيدأب هيف لخدي نم دنع كامشلا خ نمو( مزاقلا رحب ) رمحالا ر حبلا

 ةس ونجا نيطعملف دودح ارياسم شيرعلا ىحاون نم دتع طخ -- انيس ةريزج

 , قرشلاوميب مث رمدت براقي ىتح ةيقرششلا ماشاا دودح 0 لامشلا ىلا افطعنمو

 . برعملا طش بصم ىتح قرشلا بودملا ىل لا ريس 9 تارفلا يداو ةفاح ىلا

 (١؟ نيتجردلا نيبو قرشلا ىلا الوط ٠4 "* نيتجردلا نيب ةريزملا هبش عقرو

 . لامشلا ىلا اصرع "4

 ىف هعافترا ةيابن غلبي بضه برعلا ةريزج هبش : ابضرأ ةعيبط (؟)

 لحاسو تارفلا ىداو ىتح قرشلاو لام_فشلا ىلا ردحنيو برغلاو بوبجلا

 .هلابج ةلقل راطءالاو هايملا لياق لحق هيحاون رثك أو ئسراقلا جيلملا

 : ماسقا ةثالث ىلا اهتءيبط ةرج نه برعلا دالب مسقنت و.اهضافخاو
 ١9 .ىسمرافلا جيالا سارو نيدم ءىطاش نيام ىهو : ةيلامشلا ءارحصلا '

 ةيلمر اهنم ىلامشلا مسقلا ىف ةيرخص ءارحم ىهو«لامثلا ىلا كلذب لصتي امو

 اهناكس تاغاو ةميظع ىعارم ةرطمملا لوصفلا ىف تبذتو ؛ ىونجلا مسقلا ىف

 ىداوانمظعا تارفلا ىلا برغلا نم ريدت ةيدوأ ىلامثلا مدقلا ىو « ةأعر ةادب

 بونملاللا ناروح لايج نم م ليس وهو نأحرسلا ىداو اه هيقو ؛ نآروح '

 ْ فوملا ةيرق ىلا ىهتني ىت> ىقرنشلا
 : ةلابجلا وه لاججلاف .:هاسحالاو دو زادحلا ىلع لمتفيو :طسولا «؟»



 سا

 ؛اضيأ ةماهت ىلع لاقي دقو ريسع ىلإ ةبقعلا جيلخ نم ةماهتودجت نيب ةدتمملا
 دتعدام مسوأ بضهو ؛ ةماهت وه قيض لحاس . نيمسق ةماه لابج همسقتو
 نميلا ضرأب هبشأ اهناف فئاطلا ادع ام هذه هتعببطب زاجملا زاتع وهده ىلا
 ةيدوأ هيف ىرهت ةلحاق ةظيلغ ضرا لامشلا ىدهقأأ ىلا كوب. رم هيف نيو
 ريثك رعش ىف تدرو دقو ىعسح ىمست رطملا دعب

 اهنوزحو اهروق ىمسح ريهاج هنودو نينمؤملا ريمأ ىنأيس
 . اهنيهي ال نْل ةادبم رعشلا نم ةديصق لكد ىئادصأ بوامتن

 ماشلاو ةنيدملا نيب اهرثك أو ةيناكربلا ضرالا رم ةلسلس هيقرش دتعو
 مضإ ىداو اهمظعأو برغلاو قرشلا ىلا ةريثك ةيدوأ اهرارح نم السلا
 مظعأ ن نموءرمحالا رحبلا ىف بصيو ربيخ ةرك قرشلا بونجلا نم ليسي وهو
 لد نملا ةمودو ءاهتو رجحلاو كوبتو فئاطلاو ةنيدملاو ةكم زاجحلا ندم
 عبنيو ةدج هئفارم مظعأ نمو ولات" الأ ىمستو

 ' اهو ىبلسو امأاطابجن هو رعث ضرأ هيلاعث ىفو طسولا يبلقالا ى هدو
 ىلرغدتع ىذلا ميظعلا ميلقالاو 4 موشولا ى مس ىقرشلا ممقلاو « ءىط البج
 نمليسي وهو ةمرلا ىداو دجن ةيدوأ ن هدو نمو ؛ ميمقلا ىمسل موشولا

 ال ةريثك ةيدوأ هيفبصتو ةرمعبلا براقي ىتح اهلكادجن قرتختو ربيخ ةرح
 طيحت ةريثك تابجىف سجبنيو لامرلا ف ضيفي هنكلو « اليلقالإ وامى ري
 ىبونملا ىقرشلا مسقلاو« ةزينعو ضايرلاو لئاحدجم ىرق نم و؛عردازملاوىرقلاا#
 عدا مدقلا نمةفو رعم لخنلاةريثك ةبصخم ضدأ ى هو ةماملا ىمسي دم نم
 , حمقلا

 .ىهو ؛ةراح ةئطاو هضرأو« نامىلإ تارفلا نم دتمي اسحلا ذأ ءانجألاو
 ايف سجبتت ضْأ هيليامو فيطقلا ىفو ؛ ةادب اهتاكس ها رحُص تيطقلا لاهثىف



 اممم

 ؛ فيطقلاو اسملاو تيوكلا هندم نمو ؛ الكلاو عرزلا تينتو هايملا

 بسنت هيلاو طا ىمس ناكو فيطقلا مماي فرعي لحاس اهامثي دجوبو

 ةروبشملا ةيطخلا حامرلا

 نا<و ةرهمو توم رضحو نميلا ىلع لمتشيو : ىبونجلا مسقلا 48

 طيخملا ىتح بونجلا ىلا زاسألا نم دتمي نميلاف ؛ ةريبكلا ءارحصلاو

 ةماهم وه قيْض لحاس : ماسقأ ةثالث هتعيبط ثيح' نم وهو ؛ يدنهملا

 ةديدحلا اهبمدم نمو ؛ ةريثك يعارمو راجشأ اهيقو بصخ تاذهْضرأو ؛نميلا

 هعرزب ةيانع هلهأللو نايرجلا ةئاد ةيدوأ هيفو ء ىلبملا مسقلا كلذ ىليو . اخمو

 بضه مسقلا اذه ليوءنامزلا يدق نم اهيلع دودملا ةماقاو ههارم فيرصتو

 ىهوءاعنصنميلا ندم نمو « دجن لوهسىلا لمع. ىتح ىقرشلا لامثلا ىلإ ط بجي

 . اهتمبصاع مويلا

 تاذ ةيلبج ضرأ ىهو ؛ طيحلا لحاس ىلع نميلأ قرشثف توم رضحو

 موقت هيلعوةنسلا لوط ءاملا هيف ىرهعو رصقلا ىداو اهربك أ ةريثك ةيدوأ

 . اهريغو مابيش نم تومرضح ندم ربك

 ةغل ىف لحاسلا هانعم رغشلاو ؛ توم ريذج قرش رحشلا وأ ةرهمو

 (نابللا ) راجشأ اهيف تبنتو ؛ ةيرهملالبالا بسنت ةرهم ىلاو ؛ ةميدقلا بونجلا
 ْ لحاسلل ةيزاوملا لابجلا ىف

 بصخت اذ ةيلبجئىهو ؛ىقرشلا بونجلا نم ةريزجلا ىهتنم ىف نامحو
 طقسم اهندم ربشأ نمو ؛ اهب عافتتالا اهلهأن سحي ةريثك عيباني اهيفدجوي
 .ةعدقلا اهتمصاع ىهو نام يمست تناكو راحصو ؛ اهتمصأع ىهو .

 فام ىبرغو توم رضح ىلامشو نميلا قرعش دنع ةريبكلا ءارحصلاو



 ل 0

 0 رولا ب ونج ىف :نارمعلا نيب أ لصفت ةعساو ءارحض ىهو ؛ دجن لا :

 ىعارم رطملا اهب تبنيو ةفورعم ريغ ةلوبجم اهضْرَأَو ىرخالا اهءاهجو

 ايفارغجلا لع ىف اد نياق ؛ منا ثووواباب بار الا هدفت ةرثك

 . لاخلا عب ولان ل

 , اق رأ ةعيرطل ةرارح -دالتلا'دشأ ... رم فرعلا الع :اهوح (6)
 ابلحا وس ىلع ةئطاولا اماهح ى ةرارألا رثكتو ءاوتسسالا 20011 3

 فيصلا لدتعيو دربلا دتشلو « ةنسلا لوط ةرارحلاو ةبوطرلا اهيف رثكستف

 رخلأ دالبلا طسو ىف كّتشلو « انافعو اهاج مفترق ثريح نامعو نيلا ىف

 رم ابلاغ ةيلامشلا تاهجلا ىف حايرلا بمتو ؛ فيصاا ىف ىلايللا دربتو ارا

 ىبرغلا لامثلا نم نميلا ىفو؛ قرشلا نم ةيبوتملا لحاوسلا ىفو « برغلا .

 0 وبدل. برغلا يرو « ابصلا قرشلا مير ىمستو « قرشلا ب ونحلاو

 . ءابكسنلا نيبهه نيب ىتلاو ؛ همساب بونجلا حيرو ؛ همساب لامشلا

 للا فيلآلا تاويملا نم برعلا دالب ىف ريكس : امناويح (4) ٠

 تريلا ىفراجلا دجويو ؛ رعملاو نأضلا اذك و هعون لجأ وهو ناصحلاو
 ناويطلا نم اهيف دجونو هيوكر نم ودبلا قنابو ءاسحألاو راجطاو

 رقب: هنومسي ريبك ع ون هنمو ؛ لازذلاو رذلاو دبفلاو الا ىشحولا ٠
 رؤيطلا نم اهيف دجويو«ةميقتسم نورقوذضيبأ راجلا مجح ىف وهو شحولا
 برقعلاو نابعثلا تارشملا'نم ابيف دجويو؛كلذ ريغو اطقلاو ماجلاو ماعنلا
 . اهلهأ هلك أي ريثكو هو دارجلاو

 «برعلا 2 5 ةريثك تابهج ىف ريعشلا عرزرثكي. :,اهتابن () 6

 فزرالا عرزيو«ةمايلاو.قميلا ىف حمقلا عيزيو ؛ تابلا ضعب :قف.ةرذلا عرزناو-



 اها

 دجويو ؛ ريعشلا نم دوجُأ هقيقدو ةيدايلا ىف تقلا تبفيو ؛ نامعو ءابحالا

 «ةريثك ءاحنأى هب تاتقيو رمتلاابيف هنم رثك أو ؛ ةريثك تابج ىف مركلا

 مودلا راجشألا نم ابيف دجويو ؛ اهلهأ تاجاحب ىنتال مومعلا ىلع ابعورزو

 كلذ قو سسفلاو قيقلاو تاطلا تانك و

 اهباسناو اهلئابقو برعلا

 ةمجعملا نيغلاب ( برغ ) هانعم لأ لاقي ايف برعلا ظفل : برعلا.(١)

 نم" قودي اولا زيكو: ةادلكلا ترم هرووللا لانأ ىويبابلا 83

 ( ىرومح ) موومسأإ تناك مهضعبو ( نييودب انا ةيدايلا ىف مهنم م اقأ

 اوناك مهنأال برغلا لهأ ةعدقلا ةيماسلا ىف هانعمو ابرع وأ برع مومس مث

 ةعدقلا ةيريعلا ةغللا ىف لدت برع ةلك فأ ليقو ؛ تارفلا بزغ ىف

 كلذكو ٌمدحو ةيدابلا لهأ ىلع قلطت تناكف ءار>صلا ىأ ةبرعلا لهأ ىلع

 تراس تم قلع كعنللا ع ةاروتلاو يروم الا راثآ ىف تدجو

 . اعيج ةريؤجلا 3

 ةيراعلاو ةكابلا ) كاقرط :تالك ىلا هرفلاةحأ مسقنت : : اهلئابق'(؟ *

 لمتشي ئنهو بوثملا ىف ةيراعلاو ةذكابلا برعلا نك ان تناكو ( ةبرعتسملاو

 ةراضحو ةعيدق لود هيف هلهال ناكف رد قابصخ ةنكمالا رك

 لق وهو لايشلاب' متن :؟ اسم تناكف ةبرعتسملا ترعلا امأ ؛ ةيقار

 عشضاوم الإ 0 نع دعبلاو ىدبتلا“ هلأ 3 بونكلا نم ةب وصخ ٠

 ١ . هنم ةلئزلق :

 (؟)دوعو 0) داع مهنم ماوقأ ا ةدئابلا برعلا < >١

 .ىيدومثمماب نانويلا اه ركذا") تيماردآ مسايزان ويلا اه رذ() ٠
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 ناكو ؛ ٌمديغو ةقلاعلاو توم رضضحو لوآلا# رجو ميمو( )١ سادجو مسطو

 كئلأنم ةلود راثآ ىلع اثيدح رثعدقو سعموماشلاو قارعلا ىفكح ةقلاعلل

 ىلرع اهكولم ءابسأ نم ريثكو « ىنارومج » ىبارومح ةلود ىه قارعلاب برعلا

 عِزانيو ( اناس دشلا )انوايإ وسعتو (ماس ىلأ ) ىبأوماس لثم ىنعملاو ظفللا

 ةينادلكتلا ةيقارعلا لودلا نم اهلعبيو ةلؤدلا هذه ةيب رع ىف مهطس

 مث بونجلا ىف اهعف نكست دو تناكو « فاقحأالا نكست داع تناكو

 ماشلاو زاجحلا نيب (؟) ىرقلا ىداوو رجلا ىلإ نويناطحتلا هنم اهجرخأ

 ةماعلا نانكست سلدجو مط تناكو

 ميركللاذآ رقلافليلقتاالإ اهرابخ أو اهراثآ نم قبيملو ةقبطلاهذهتدايدقو

 اف دومو ؛ لوألا اذاع كلهأ هنأو ) اهنم دوو داع ىف هللا لاق دقو ؛ هريغو

 مهنم ضعب كلذ دعب قبب م هنأو اباكمبلئابق باهذ اذه نم داربالو ( بأ

 دب يب اممو «هتازيممو هراثآ ىلع اظفاحم ىف وأ برعلا نم هذعب ىلأ نميف جمدنا

 نم نإ اضيأ لاقيو ء دومت اياقي نم افيقث نأ ثيداحالا ضعب ىف دروام كلذ

 رأ ىلاثلا نرقلا ىف ماشلاب ةرطب اهتمصاع ةلود مهل تناك ن يذلا طابنألا مهاياقب

 اهتممعام . ماشلاب ةلود مهل تناك نيذلا نويرمدتلا اذكو « داليملا لبق ثلاثلا

 اييونز ميكولم ىربو م 1* ةنس ييتيام ىف نامورلا اهلخدأ دقو « ىمدت

 مهذل برق مهتيبرع ديوب امثو « شربألا ةعذج ةيحاص ءابزلا اهنإ لاقي ىتلا

 «سوأو دسأو ىزعلا لثم ةيبرع مهكولم ءامسأ ضعب نإ ىتح ةيبرعلا نم :
 ةينادلكسلا ةمآلا اياقب نم مهاغإ و برعلا نم اوسيل ممإ ليقو .| ليقو

 كلذ ةلوبسل لادلا نم ماللا لادياب تسيلوج مماب نانويلا 0000 0(

 امبيلإ اهلاقتنا دعب اهيلإ لسرأ اخلاص نأ ربظيو (؟) مهدنع
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 نب ذشخفرأ نب لاش نب رباع نب ناطحق دلو نم و : ةبراعلا برع«

 نويناطحقلا ناكو « ةاروتلا ف روكذملا ناطق وه لاقي امف ناطحقو « ماس

 مرعلا ليس ةثداح تناك اماف « ةريك ريبك لود هيف مط تناكو نيلاب اعيجج نونكسي

 مبعم مرتك أ شاعو ةب رعتسملا برعلاب اوطلتخاو لامشلا ىلإ ,مبنم ريثكر جاه

 ىتلودلثم اهريغو ماشلاو قارعلا ىف ةرضحتم الود مبضعب ًادنأو ةوادب ةشلع

 ترف ضوبم ىف اهرثأ لودلا كلتو ةرجملا هذه ناكو « ةنساسغلاو ةرذانملا

 ىتلا لئابقلا رثك أ ناكو « بونملا برع ىلع مالسالا لبق ٌمرمأ دوهظو لامشلا

 ليلقو « ناطحتت نب برع نإ بحشل نب ًابس نب نالبكنم لامشلا ىلإ ترجاه

 مو مهتلود لل ىف نهلاب نيب بريا رثك أ ىقب دقو « ريم هيخأ نم ناك اهنم

 مثريغك لامشلا ىلإ اورجابب

 ةبرعتسملا برعلا نم لامثلا برع لك نأ(١)انرصع ىخروتم ضعب ىريو

 ةغللا تناك عيمجلا ةغل تأآل ةينمي اهنإ لاقي ىتاا لئابقتا هذه ىتح ةيناندعلا

 ةبرعتسملابرعلا لئابق نيبةلقتناك لئابقلا هذه نأ ىنخي الو . ةيلامشا| ةيتاندعلا

 ابيلإ ترجاه ىتلا ةرثكلا ةغاب ملكتتوابتغل كرتت نأ الإ نمزلا لوطعم دج ملف

 ميهربا نب ليعامما ءانبأ نويئاندعلا برعلا 2 و : ةيرعتسملا برعلا «*»

 هلعحو تسنلا اذهىف نعطي نأ مالسالا ءادعأ ضعب لوايو « مالسلا اءنريلع

 مولعجيو مهيلإ كلذب اوب رقتيل برعلا دالب ىلإ اورجاهنيذلا دوبيلا قالتخا نم

 نم.بسنلا اذه ناك ولو « مهلبق مورلا مم كلذ لثم 00 1

 هوقلتخينأردجألا ناكسل كلذ معزا نم لوس اك ضرغلا اذهل دوويلا قالتخ

 ظ 185 ص مالسألا لبق برعلا رات )١(

 ال
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 مهمظعمو 5 مهتماقإ تناك نمم *ريغلو جرزحلاو سوأالا نم برثي ناكمل

 دعو اه ةسدللا ةؤمللا تشك نيج بسنلا اذه نأ ىلع « ةينهلا لئابقلا نم

 دقو « ٌمدنع تباث رمأ 08 مهقالتخا نم وه سيلف ميركلا نآرقلا ىف

 عيس رد ةيرب ىلإ هب تيهذ ليعامما اهنباب ت تجحرخ امل رحاه نأ ةازوتلا ىف زو

 7 ذاك زاحملا كانح وأ ةكم لابج ىلع ناراق قاطتو ناراف ة ةيررب هعم 38

 ليعامسا دالوأ نأ اضيأ تكن ذو « نادلبلا موقت ءاماع نم هريغو توقاي اذه

 ىف ةعقاولا نالوخ ىه ةليوحو روش ىلإ ةليوح نيباَم تماقأ ىتلا لئابقلا ءابآ

 نم هريغو زاحملا وه امهنين امو سيوسلا خزوب دنع تناك روشو نهلا لامش

 هباشتلا نم دجسو ام اضيأ بسنلا كلذ ديؤيو « برعلا كقاوأ نكاسم

 أبيلإ برقأ ةئاندملا نإ لق يح هكا ألا نوعان هكا ةيردلاو ةناكوعلا لي

 ٠ . . ةنيكااوجلا و

 مرج ةليبق عم ةككب اهنباو ىه تماقأ رجاه نأ برعلا.وخرؤم ركذ دقو
 اهيف ةديدج ةسرع هتغل.تءاخ ةيريع هتغلا تناكؤ مهنم هب رعلا ملعتف ةيب رعلأ

 مث زاجملا نونكسي هؤانبأ ناكو « هيبأ ةغل ةيريعلاو ةعدقلا ةيبرعلا راثآ نم
 « قارعلاو ُماشلا فراشم ىلا ةماهنو دج رم ةوبزطا لامث ىف هنم اورشتنا

 ماغلاو قازعلاو ند ىف برعلا لود تناكو « الحر . لئابق نوشيعلا .اوناكو

 ' 00 . لفا وقتل ىلع ةراحتلا لقن ىف مهمدختسل :

 نينقبطلا ىلا اهباشنأ عجرت مالسالا ىلا تيقب ىتا ةب خلا قئابقلا و“

 . ةيناليك لئابقاهتمؤة يريم لئابق اَهْنَم ةبزاعلاو (ةب رعتسملاوةب راعلا) نيتريخلالا

 ةيشرق ريغ لئابق اهنمو ةيشرق لئابق اهنم ةبرعتسملاو



---- 

 ةءاضق نمو :ريمح نبكلام نب( )١ ةعاضق لئامقلا نم ريم ىلا ب سني :اهباسنا !*)

 نادم نالبك ىلا بسلو « مرجو دهنو ءارهبو ةرذعو بلكو ةنيبجو ىلب

 ؛ ءىطو دارمو جحذمو ةلماعو مللو مادجو راعأو دز الاو رعشأو ةدنكو

 سوأالاو ناسغ دزألا نمو « نوكسلاو كساكسلا ةدنكن م عرفت دقو

 نالوخو بسمك نب ثراحلب جحذم نمو«ةليجبو معنخ راغأ نمو : جرؤملاو

 ءانهو نابينو ةليدجو مال ءىط نمو « ةريشعلا دعسو سنعو مخنلاو بنجو

 لعثو مرجو سودسو نالوبو

 (دامنأو دايإو « ةعيبرو رضم) لوصأ ةعبرأ ىلا ةبرعتسملا لئابقلا بسنتو

 نب ناليع سيق لئابق رضم نم عرفت دقو « ناندع نب دغم نب رازن دالوأ#و

 لثابقو « ناودعو نافطغو مياسو نزامو نزاوهو ةلداب اهنمو رضضم نن سايلا

 0 ردم نب ةعزذ نب ةنانك لئابقو « ةيضو ميكو ةنيزم اهنمو سايلإ نبةئئاط

 نب رهف وهو شيرق لئابقو ء اهريغو ةانم دبعو رماعو ورمع اهنمو سايلا نبا

 لوح ديازتةو رثاكتت ةديدع لئابق نم اهريغو ثراحلاو براح اهتمو ةنانك

 نم كلذ ريغو ةعيبضو دسأأ ةعيبر نم عرفت دقو . ىوبنلا سنلا دوماع

 ةعببر نب دسأ نب ةليدج نب لئاو انبا بلغتو ركب اهرهشأ ناكو « ابلئابق
 تناكو « اهمالساو اهتيلهاج يف اهلئابق بادن ظفحمب ىنعت برعلا تناكو

 اهنأ معزيو « اهتحص ركني ايروأ ءاماع ضعبو « اهمولع مث نم املع كلذ دعت

 ةيرعلا ةرسأالا نأ ىريو « هبارضاو ياكلا نبا نم مال_سالا دعب تعضو

 رهظإ لو لاجرلا ةريثك مأ اهدوسق تناك اهناو مولعم بأ اهيف نكي مل ةعيدقلا

 نم ةعاضف لعجيو ةيناتدعلا لئابقلا ف ةعاضق دعب نيباسنلا ضعب ()

 ناعأو ذانإو ةعيبوو رضم مهاد عورف



 دسم ا »ا املا

 وه كلذو « نمزلا نم ليلقي مالسالا لبق الا برعلا دنع ةوبأالا قح

 هب داريو اكيرمأ دونه تاغل نم متوطلاو (ةموم'الا) ةيعوطلا نآألا ىمسي ام

 اهنمدرف لك دقتعيو ةشحوتملا لئابقلا ضعب اهمرثحت ةيئابن وأ ةيناويح تانئاك

 مهتلدأ نمو « م'الاىلا مهبسن عجرمو اهريخل ٌمدنع ةوبأ الو اهيلا بستني هنأ

 . : برعلا ةم ل ىلع

 برعلا نع داليملا ليق لوآلا نرقلا ىف نوبارتسا هركذام 6« ١

 ىذلاو ةدحاو ةأرما ًاعيمج ةوخاللف ةوخالا نيب كرتشم مثدنع جاوزلاو )

 ىدقو مثربك أب صاخ وبف ليللا امأو بابلاب هاصع كري اهيلا مهنم لخدي

 ( مهتليبق ريغ نم نوجوزتي نيذلا مو لتفلاب نوبقاعي ةانزلاو مهتاهمأ نوتأي
 ةعاظ ونيو فدنخا وني مطوتك تابمألا ىلا مهني باستنالا «؟»

 ابملا أهلك ةليمقلا تبسن ةأرما ممإ اهالكو

 نولوقي الو سيق تبهذو رضم تءاج مل وقك لئابقلا ءاممأ ثينأت «*»

 سيق بهذ الو رضم ءاج

 بسنلا ىف لصألا نأ ىلع ليلد وهو مألا نم ةمآلا ظفل قاقتشا « 4 »

 : ةعاجللا وأ ةليبقلا ىلع لدن ةيريعلا ىف مآلا نأ ايس الو مألا
 اليلق ناك نوبارتسا هركذ ىذلا حاكسنلا اذه نأب ةلدآلا هذه تدر دقو

 دنع حاكنلا نأش اذه نأ نظف هنم ةثداح نوبارتسا دهاش دقو برعلا ىف
 « ةثيدملا روصعلا هذه ىف برعلا نع بتك نمم ريثك هلثم لعفي امك برعلا

 بستنا نم بناه ركذي ال تاهمألا ىلا ةيبرعلا لئابقلا ضعب باستنا نأبو
 ةيفنملا نب دم لثم مهتابمأ ىلا مالسالا ىف ريثك بسن دقو ءاب ألا ىلا مهنم

 مما الثم سيق نيب هابتشالا عفدل لئابقلا ثينأت نأبو « ةديبز نب نيمآلاو



 ب مؤ ا

 ظل قاقتشا نأبو : ةمومألا كلت نم ءىش ىلع لدي الو ةليبق مساو لجر

 باتكلا مأو ىرقلا مأ لاقي اك زاجلا ليبس ىلع لصألا ىنعم مأللا نم ةمالا '

 ال مأ وهف ءايشأ هيلا تمضنا ءىش لكو هدامتو هلصأ ءىش لك مأف كلذ وحتو

 . مهتلوفطف مهتييرتب موقتىتلا ىف اهنآآل مبمأ لافطألا عابتا كلذ ىف لمضألاو

 اهتيانع ممآلا هذه هب زاتمت ام مَأ نمو ةيماسلا ممآلا نم برعلا نأ ىلإ اذهو

 اهريغو ةاروتلا ىف تباث وهام ءاب الا ىلإ باستنالا ىف اهكارتسشاو اهباسنأب

 ىلع قلطي ةيبرعلا ىف لعبلا ظفلو اهديس وهو اهدنع ةرسآلا سأر لجزلاو

 . أعم ديسلاو جورلا

 نأ هركنن ىذلا نكلو أطملا ابلخديدق ةيبرعلا باسنألا نأ ركنن الو

 نعبرعلا وخروئمهركذ ام ةينان ويلا صوصنلاتدبأ دقو « ةقلتخم اهلك نوكت

 قدصلاب ىلوأ هلامجإ ىف ةيقابلا اهلئابق نع هوركذ ام نوكيف ةدئابلا اهلئابق

 نم انل هوور اهف برعلا ىخرؤم دن_س هدحو لقنلا نكي لو « اهنم لوبقلاو

 نميلا ف دنسملا طملاب ةراجحلا ىلع ةعدق راثآ كانه ناك لب مهباسنأو ٌترابخأ

 ركذ دقو ىرجطلا ثلاثلا نرقلا ىلإ برعلا ءاماغ هؤرقي طخخلا اذه ناكو هريغو

 نب رصن لآ باسنأو مهباسنأو برعلا رابخأ ج رختسي ناك هنأ ىلكلا نب

 ةريملاب مهبتك نم ةعيبر



 كينان نب

 مالسالا لبق برعلل هيسايسلا ةلاحلا

 خانملا ىف مثدالب فالتخاب مالسالا لبق برعلل ةيسايسلا ةلاخلا فلتخت

 لود ةكمو دتو ماشلاو قارعلاو نيلا ىف ممل ناكف : كلذ ىلإ امو بصخلاو

 ةرذانملا ةلود لثم ؛ ممل ابلهأ عضخي ءاسؤرو كوام امل تارامإو ةرضحتم

 « نولاب ريمح ةلودو « دجنب ةدنك ةلودو « ماغلاب ةنساسغلا ةلودو « قارعلاب

 دوجو ىلع دعاس ام هيصخ نم هل ناك دالبلا هذه ضعبو ؛ ةكب شلرق ةرامإو

 ىراجتلا هعقوم نم هل ناك اهضعلو « نملاو قارعلاو ماشلا لثم هيف ةلودلا

 0 اا ف اناررسو عملاء ساب
 « ءىشل هيف مك احلا ديقتي ال ًاقاطم ًايكلم ًاكح ةرذانملا - ناكو

 شلرقةرامإ امأ « ريح ةلودكحو « ةدنك ةلود محو « ةنساسغلا يح كلذكو

 ىنبل ةيارلاو ؛ مشاه ىنيل ةياقسلا : ميزوتلا اذه اهنيب ةعزوم اهتيالو تناكسف

 . ىنبل ةروشملاو « رادلا ديع ىنيل ةيعكلا ةسايرو « لفون ىنيل ةدافرلاو « ةيمأ

 4 مو زخم ىتبأ ظ ناسرفلا ةدايقو ةنعآلاو ةبقلاو « ميت ىنبل قانشالاو ؛ دسأ

 مهس ىنبل ةرجحلا لاومأألاو « حجج ىنبل راسيإألاو  ىدع ىنبل ةرافسلاو

 ليبق ةشبملا اهيلع تلوتسا نأ ىلإ نهلاب ةلقتسم ري ةكامم تناكو

 :ةياي اهنع تدر نأ الول اهيلع ىلوتست تداكف ٌدكم وزغ تلواح مث مالسالا

 انلق اهل سرقلا ةناعاب ىريجلا نري ىذ نب فين اشم نقلا دامتسا دقو ةيواؤم
 اهنم مالسالا هذخأ نأ ىلإ اهيلا نهلا سرفلا تمض تام

 م,كولم نولوي اوناكف ة رسماك الل اعيان قارعلاب ةرذانملا كلم ناكو

 نم هريغ نولويو مهنم كلملا نولزعي او اوناكو « مهنم نوءاشي نم نولزعيو .

 ىدنكلا و رمت نب ثراحلا هناكم ىلوو ءامسلا ءام نب رذنملا ذابق لزع اع هتبب ريغ



 ,« ىلاطلا ةصيبق نب سايإ هناكم ىلوو رذنملا نب ناعنلا زيورب ىرسك لزع او

 اونوكي ملو سرفلا نيعضاخ اونوكي مل ةرذانملا نأ ىلإ نيخرؤملا ضعب بهذبو

 مو رخ ىف مهم نونيعتسإ مط ءافلح اوناك انِإ و ميلا جارلا فودؤي

 ذوفقت نم دضشأ هبق مذوفت ناكو مورلل عيان ماشلاب ةنساسغلا كلم ناكو

 ةرذانملا نم ةيمورلا ةراضحلل عوطأ ةنساسغلا ناكو ةرذانملا كلم ىف سرفلا

 ,لغوتو اهرمأ لحمضادقمالسالا ليبق ةبب رعلالودلا لكتناكف«ةيسرافلاةراضحلا

 ذوفنلاو قرشلا نم ب رعلا لعطغضي ىسرافلاذ وفنلا اكواهما زجأ ىف يبنجلا ذوفنلا

 عقتنأ كشوتىهو ةيبرعلا ةمآلا تحببمأ ىتح برغلا نم مهيلع طغضي ىوراا

 نيدو ةْغل نم هب زاتمت تناك ام لع ىغقيو اهرمأ هب ىهتلي نحا سل ةسلرف

 نم اهايغو :اهرمأ نم عفرف مالسالاب هللا اهكرادت نأ الول تاداعو فراعمو

 | اهب لحم تداك ىتلا ةبكسنلا كلت

 نال قلل 11 هك ذاق رثكأ أ ةيدابلا ف ىسايسلا برعلا نأش ناكو

 فرعلا بسح ىلع اهبكحي خيش وأ سيئر ةيدابلا ىف مهلئابق نم ةليبق لكسل
 نكي ملو ؛ رضحلا لهأ هيلا عجري ىذلا توناقلا ماقم ٌثدنع موقي وهو

 اضع مهضعب وزغِل نيقرفتم نيعطاقتم اوناك لب مهعمجت ةدحو ممل

 حبصتف لئابق ةدع ني فلح عقب ناك ارو « هضرعو هلامو همد لحتسلو

 بلغتو ركب لئابق تداقتا كهل نوداقتيو هيحاصل نوئعذي دحاو ءاول تحت

 ةقان ىف ةرم نب ساسج هلتقف مبيلع أيغاط مهب اديتسم ناكو ةعيبر نيب ءاكل

 اهامرو ةفتآلا هتذخأف هلبإعمدرت اهآردقو ةيميمتلا ذقنم تنب سوسبلا هتلاخ

 تماقونيتليبقلانيتاهنيب ةدحولا ىرع كلذب تلصفتاف ابلتقف ابعرضف موس

 مايأ ة 4ع :ادلا تاعزانلاوهذه نم برعلاتناكو ة همس نفد سوسدلا ب رح امتي“
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 اهركذ ىتأيس ةروهشم بورحو

 الق « هيف هعجارت الو هب اهرمأيام لكف اهسيئر عيطق ةليبق لك تناكو

 هسفنل صتخا هعم اوبراح اذاف هير نعالا نوردصإالو هرمأ نعالإ نوددود

 عابرملاو ؛ةحسقلا لبق هسفنل هيفطصل اموهو ىفصلا . رومالا هذهب ةميدغلا نم

 ىلإ لصي نأل بق وزذلا ىلإ هقيرطف باصأاموهو ةطيشنلاو؛ ةميتغلا مير وهو
 ىقاوب نم ةازغلا ددع ىلع هتمسق حصي ال ام وهو لوضفلاو ءمهوزغ كيري َس

 ةليبقلل أرطي, دق الو هسفنل اذه لك ْدْحَأِب ناكف « سرفلاو ريعبلاك ةمسقلا

 متع فعب لب مهيدي قام ىلإ كلذ دعب رظني الو « تاقفناا نم لاعكما

 ماكح ءاسؤراا ءالؤه عم برعلل ناكو « مهيلع لضفيو ءارضلاف مهيساويو
 ماكملا ءالؤه نمو موئامد و مههايمو مهن راومو مار هامه ى مهنين رضقي

 ماكحأ تناكو ىعازألا نهاكلاو ىنيس نب مك أ أو ىمحرملا ىيفألا

 فالتخا لع ةداعلاو ةبرحتلا وأ نيمختلاو سدملا ىلع ىنبت ث وحنو نابكلا

 ' كلذف م



 برعلا مايأ 5

 نرم ةيناندعلا لئابقلا هيف تراث ىذلا مويلا ودو : ىزازخ موي (1)

 نييريجا نم بونملا لدآل ةدايساا تناكو < نميلا نم اهمكسح ىلع ةعيبر

 ناكو مييلع اضرفريمح ةلودل ناعذالا ىرت ةيئاندعلا برعلا تناكف ةعبابتلاو

 - دعقي ةسفنطوبتاكلا هعمو ريجنم لجرلا ىتأيف ايعاطقإ اكح ميبف اهكح

 ترثك اماف دعب ترثك دق رازن نكت لو رازن لاومأن م ءاشام ذخأيف اهيلع

 :اهيلع تراثو اهماظم ىلع .يصتل اهرمأرخآآ ىف ةلودلا هذهرمأ فعضو اهلئابق

 ناكو ةعيبر نبببلكأ مولطب ةدايق تحن باغتو ركب نم ةعيبر لئابق تعمتجاف

 بورحو مايأ مهنييو هنيب ترك مييلع ريم ايلاو يباكلا بانج نب ريهز

 بيلكم هيلع اولوف مهيلع ريمجةلود ةدايسنممهصلختو هيلع#ز وفي تهتنا ةريثك

 هجاتو كلما مسقهوطعأو ةعيبرنبا

 نم بيرق لبجوهو نييريملا ىلع هيف اوعنتما موي لوأ ىزازخ مو, ناكو

 اونخدولايل ثالثهيلعاران اودقوأف م جينم ءارحههفلخ قي رطاا راسي ىلعةرهإ

 رختفي كاذب وءمهيلعاو رم هتناومهع وجا وضفق نميلا لهأ عم اوكبتشا منمايأ ةثالث

 : هتقلعم ىفموثلك نب ورم

 انيدفارلا دفر قوق اندفر زارخ ىفدقوأ ةادغ نحنو

 انييأ ونب نيرسيآلا ناكو انيقتلا اذإ نينعألا انكحف

 نيلي نميف ةلوص انلصو مبيلب نميف ةلوص اولاصف

 -انيدمصم كولملاب انبأو ' ايابسلابو باهتلاب اوبآ

 دعيابيلك نأ اهبيسزاكو « بلغتو ركب نيب تناكو . سوسبلابرح ( ؟)

 مقاوم ىمحي ناك ىتح ىنبو ربجتف ديدش وهزيخد مهيلعاكلم هموق هلعجزأ
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 « بيلكن م زعأ» اولاقف لثملا ترعب برعلا تبرضو هامح ىعرب الق باحسلا

 تعزانف ةميمتلا ذقنم تنب سوسبلا ةقانب اهدروم ىلإ هللبإ ترم نأ قفتاو

 تحارف مهسب اهعرض يرق بيلك اهنارف ءاملا ابعم تدروو هتعطق ىتح اطاقع

 اهمالكب هتسحأف هتلاخ تناكو ةرمن,ساسج ىلإ تجرفت اهتيحاص ىلإ وغر'

 موقبلغت نيب كلذ ببس ب را تعقوو« هلتقف رافوهو بيلكىلا ج رخ ىتح

 ةحالل شرت كوت# ةئلع نيرا مهيب تثكمو « ساسج موق ركبو « بيلك

 هفارسإ هيخأ رأثبلط ىففرسأف لبلبملاب بقلملاةعيبر نب ىدعهوخأ بيلكر أتب

 ىركبلا دايع نب ثراحلا ناكو « ءاسنريز بقلي ناك ىتح هوط ىف كلذ لبق

 ةيطا نااار و مظعأو برملا هذهنع ضيقلا دق

 حاصيو هقتلطي وأ < نيبملا نيب حاصيو هيخأب هلتقيل لباهملا ىلإ اريغهنبا لسرأ
 نإ : مالغلا هل لاقف « بيلكلعذ مسشبؤب : هل لاقو ىدعهلتقف « نيبلا تاذ

 لعن عسشب هنا لتقابدع نأ هغلب نيح ث راللاب ضغف « تيضر بلغت تيضر

 قالحن موب, وهو ةضق موي قابمعقوأ تح هموق عم بلغت برأ- ضهمو هيخأ
 هقلطأم هفرعيالناكوالهلهمثراحلا هيفرسأدقو ركبءارعشدب تنغت ىذلا ممللأ
 هتيصاتن رح نادعب

 سحاد ناكو « نايذو سبع نيب تناكو :ءاربغلاو سحاد برح ( 7" )

 ردب نب ةفيذح امهيلع هنهارق سبع ىنب ديس ريهز نب سيقل نيسرف ءاربغلاو
 ردغلا ةغذح رمضأو قابسلات ادعم اودعأف ءافنهلاو راطملا هيسرفي ةرازف ديس
 هدجو اذاف داصالا تاذ ىداو فاسحادىقلي نأ هرمأو قيرطلا ىف الجر ماقأف

 #٠ ف يثاه نيب كلذ يبس. برا تماقو هب ةرمأاه لعفف ىدلولا ل هب ئهر اقبانم

 رئبلا رفطاو ؛ ةءامطلا .رفج موي اهمايأ ربشأ نمو ةليوط نيئس ناسذو سبع



 سس لل سس

 ساسنلا ىلع امبلتق مظعف ردب ىنبا لمحو ةفيدح سيق لتق هيفو ةعساولا

 كلذ ىف هعم لتق نمو المح ىلري لاقق ريهز نب سيق امبلتاق ىلع مظع لب

 : مويلا

 ميريال ةءايبلا رفح ىلع تيم سانلا ريخ نأ معت

 موجنلا علطام رهدلا هيلع عىكبأ تلزام هملظ الولو

 ميخو هعترم يغبلاو ىثل ردب نب لمح ىتقلا نكلو
 ميال لجرلا لهجتسي دقو ىموق ىلع لد للا نظأ

 هديغ ىلع مويلا اذه زاتعو ةرصبلا نمبيرقءاموهو : راق ىذ موي (5)

 تناكف راقىذم وي امأ مهيفرثألا ةئيسةيلخاد تناك اهبورح نأب مهمايأ نم

 .مهنيب أش كلذب مظعف مييلع هيف اورصتنا دقو سرفلا نيبو مهنيب هيف برملا

 لوأ اذهنإ)هثيداحأ ضعب ىف هباحصأ هبريخأف 07 ىبنلا ثعبم دعب ناكو

 مدقتسا ىرسكنأ هبي ناكو ( اور ىبو مجعلا نم برعلا هيفتفصتنا موي

 هرمأي ةصيبق نب سايإ ىلإ بتكو هلتقو هب ردغ مث ىئادملاب رذنملا نبنامعنلا هيلا

 لئابق مترصانو كلذ اوبأف نابيش ىتب دنع عئادو نم لذاك ام مشي نأ

 برعلا ضعب نم مثرصان نمو سرفلا نيبو مهنيب برحلا هذه تماقف ركب

 ,«نزاوهوةنانكنيبلوألا راجفلا : مايأ ةعبرأ وهو : راجفلا بورح ()

 «نزاوهو ةنانك نيب ثلاثلا راجفلاو ؛ نزاوهو شيرق نيب ىناثلا راجفلاو

 هيبسو ةعبرالا ثأ ناكو4نزاوهو اهلك ةناتكو شررق نيب وهو عبارلا راجفلاو
 نملجرراوج قةميطل ظاكع قؤسىلا ماعلك ثعبي ناك رذنملا نب نايحنلا نأ

 نب ضاربلا لاقف اه ريح نم بلط مث ةميطللا كلتماع زبخ برعلا فارشأ

 اهريمي الجر الإ ديرأامزاعنلالاقف .« ةنانك ىنب ىلع اهريجأ انأ ىنانكلا سيق



56 

 ديس بالك نب رفعح نب ةيتع نب لاحرلا ةورع لاقف ؛ ةماهعو دحت لهأ ىلع

 < ةمابتو دحن لهأ ق موصيقلاو حيبشلا لهُ ىلع كل اهريجأ انأ .نزاوه

 'ضاربلا هعبتو ةورع اهب ج رذن ضاربلا ىلإ اهعفدي لو هيلإ نإحتلا اهعفدق

 لو شيرق نم اديس هب باطت نزاوه تماقف هلتقذ قيرطلا ىف هياع ادعىتح

 راجسفلا اذه مايأ تناكو هموق ىف فرششلاىوذ نم نكيل هنآأل هيف ضاربلا اهضري

 تيم انإو ةنسةرشع ميرأ نبا وهوا ينلا اهدهشدقو نينس عبرأ فةسخ

 برحلاو رأثاا نع ابيف نوهانتي اوناكو مرملاربشألا ىف تعقو اهل راجفلا

 نييملانيذه نيب تأهن ةريثك بورحىهو : جرزملاو سوالا برح (5)

 اهرخآو ريم برح بورملا هذه مدقأو برثد دوهيلا ىلع مهنأش روبظ دعب

 .ريهالا ون و ةظل رقونب هيف مشغلا دقو نيتسسخل ة رحطا ليق ناكو ثاعب 9 5

 هيف برا تماقو ج رزملا ىلا مهنم عاقنيق ونب مشناو سوألا ىلا دوهيلا نم

 نب ورمع ج رزاا سيئرو ىلهشآلا بئاتكلا ريضح سوألا سيئرو نيقبرفلا نيب

 ريضح مهسيئر تاضاو مهي س وألا رفظو ج رزحلا مؤهناف ىضايبلا ثتاعنلا

 نب فافخ لاقف مويلا كلذ دعب اهب ارثأتم تام ةديدش تاحارج بئاتكلا .

 : هيرب ةبد

 سمرملا ق كليلخ ليقو هتبذكف ثبيدح ىلاتأ

 ساجلاو يئاتكلا ريضح ىدنلا ريضح ىكب نيعايف

 سندي مل كبايث ىقنو .. ىغولاموي كسفنب ىدواف'



 بس هب 2

 هك ةريملاب ةرذانملا ةلود ع

 ةفوكلا نقالامأ ةثالث ىلعىهو ةرذانملا ةمصاع ةريألا تناك : ريما 0(

 وأ نصحلا هاتعم ىئايرسم اهظفتو : ةيبرغلا تارفلا ةفض ىلع فدنلا عضوم ىف

 تناك لصمأالا ىف اهن'ال مهلا برضم هانعم ليقو « قدنملا هلوح لقعملا

 نويخونتلا اطوأ : ماسقأ ةثالث ىلا نومسقني اهاهأ ناكو « مايخ براضم

 دابعلا عيناثو ؛ شرب الا ةعذجو مهف نب كالام مم اوناك نيذلا برعلا اياب نم

 ةينارمهنلا ىلعا وعمتجا ب رعلا نوطي نم ىتشلئابق نم اوناكو ة نا رافت صو

 تناكو هدعبو مالسالا لبق قارعلا خيرات ىف نأش مل ذاكو ةيروطسنلا

 اهنأش دازو مهنم ةفقاسأ ةدع اهالوتدقو عيبلا ريك 1 نما ةريطا قمهتعي

 نم ةفلتخم ابوعش اوناكو فالحأالا اهثلاثو « ةرذانملا رمدنت دعب اعافترا

 ش ممريغو مورلاو سرفلا

 ىلإ قارعلا نم رئاوتت ةبصخم ىرقل امأو ةميظع ةنيدم ةريللا تناكو

 ءاود نمريخ ةريهلا ف ةليلو موي) اولاقىتح اهماوه ةدوهب ترهتشا دقو ماشلا

 ورم نيرمصاع لاو (ةنس

 باكرلا جابأ قوفالجرو اليخعاحورلاةريحلا انحبص

 الكلاس ارضأك ةفركم اروصق اهيحاوت قانرضح

 فريدسلا ريعق ناكو قرشلا ىلا اهنم ليموحن ىلع قئروأا رمدق ناكو

 ماشلا ىلي امم ةيدايلا

 وخرؤم هركذيام ىلع ملغ لآ وأ رمت لآ وأ ةرذانملا : ةرذانملا لصأ ()

 مرعلا ليس ةقداع دعب نميلا نم اورجاه نيذلا نييناطحقلا برعلا نم برعلا



 تناقل ع

 مهنكسأ نيذلا برعلا مامفناو رصنتخم توم دعب ابارخ تيقب دق ةريملا تناكو
 ىعاضقلا مهف نب كلام عم ةماه نم موق اهيلع لبقأ مث رابنألا لهأ ىلإ اهيف

 خونتلا ىلع اوفلاحتف مخل نم نوطبو دعم دالوأ نم ةعاججو دزألا نم ةعامج ىف

 كلمو خ ونت مسا كلذب مهمضو رصانتلاو رزاوتلا ىلع اردقاعتو ماّملا وهو

 اع
 انه

 تلتئئاماف ىدع نب ورم ىمسل مل نم تْحَأ نبا هل ناكو « ةفورعم ا.بتصقو

 ءايزلا بحاص شربألا ةعذج هدعب كلمو ةعاضق نم وهو مف نب كالام

 هرييزو دبر ىلع هلاخ رأثب ذخأ ىتح لاتحاو هدعب كلملاب ورمع ماق ةعذج ءايزلا

 مل نم رصن لآ ةرذانملا دبع ةريملا ىف هب اداو ريصق

 لهأ نييناطحقلا نم اوسيل ةرذانملا نأ ىلا اثرمدعىشر وم ضع بهذيو

 نأ تفرع دقو مه مهتغل ةقفاوم نييناندعلا لامثلا برع نم #ثاهناو بونجلا

 ءاملع ضعي هةحيجر ام اذه نم ترْغاَو 4 ىلاطحقلامهيسن 2 حدف ال اذه

 هنأو اصلخ ابرع الو نيينمي ال اطبن نييناسغلاو مث اوناك مهنأ نم )١( بدآلا

 ؟ ىطبنلا اذه ٌثرعش نيأ ىرعش تيلف ؛ ةيطبنلا ةغالاب بادآو رعش ماك ظ

 ةغبانلا لثمةيدابلا باق نموبرعلا نم ثقارعشناك دقو ؟ ةيطبنلا مهبادآ نيأو

 ركست الو« ةئيبم ةس رعّعل َْق ةريخلا لهأ ند دنز نبودع رعش انيلالصو دقو

 اذه نأو اهب تماقأ ىتا ةفاتخْلا بوعشلاب ةرثأتم تناك ةريطلا لهأ ةغل نأ

 ال اذه نكلو 6 اهئارعش رثكأ نع ةباورلا بدألا ءايلع لاها ف اييس ناك

 طبنلا نم نويتاسغلاو ةرذانملا ناك ولو « ةيطبنلا ىلإ ةيبرعلا نع ابجرخم

 طبنلا نم نوءريتي اوناك دقو مهيلع م.ةدايسب اوفرتعا الو برعلا مه نادام

 مهب نوطلتخي الو مهنورقتحيو هدعبو مالسالا لبق

 (مالسالا رخ) هباتك ىف نيمأ دمحأ ذاتسآلا ونه (1)



 اهيفو#راعشأو مهسئانكىف اتيثم ةرذانملا خيرات ناك : ايكولم ربشأ (*)

 وخرؤم لوع دقو ةرساك الل مبنم ىو نمراهأ غلابمو ثرابخأو مهباسلأ

 ضعب ؟ج ةدم ىف اوئلاب ناو ةلودلا هذه رايخأ نيودت ىف اذه ىلع برعلا
 اذيجاواموا دقو اة ١18 هكح ةدم اواعج دقن ىدع نب و رمعك مبكر 7

 لئازأ نيام ةيسادو ىع قئاك اهنأ ةقيقطلاو ةنس 17" ىلا مبكح ةدم

 .اكلم"؟ مونم اهيف مكحح ىمالسالا حتفلا ىلا ىداليملا ثلاثلا نرقلا

 0 ميكولم رهشأ نمو

 ةنس 48 كج دقو مناسلاب بقلملا وهو : سيقلا ءىرعا نب نامعنلا

 ةريثكتاوزغو مساو ذوق اذ اييوم اديدش اكلم ناكو (م ةمإ - ؛هس)

 « برعلا نم 5 رسمود اهدحأل لاقي : نيتبيتك سراف كلم هل لعح دقو

 نيرقلاربأ تراغتلا املاةلأ ةذوش نم مايو © سرا وم: نعو ءايجعلا ةياتقو

 كلملا هل ىنست ىتح درجدزي نب روج مارهيل بصعت لوآلا درحدزي توم دعإ

 رخل ىف ريق لا لاو روستاا نم اه وقو ىديفلاو قتووطا ةياثآ نمو
 انقر نب دم هذ لاريقي 6 ضرآلا ف جابو كلا كرو كيو اع
 ش رذنملا نب ناهعنلا هب طاخي

 ريكفت ىدهللو اموي فرم دآذإ .قلروخلا ترا ريدتو ْ

 «ىقنلاو اهرعم رسلاو كلا غاب ةزاكحو "الاغا هع

 ريصيل تاملا ىلإ ىح ةط يغامو لاقو هبلق ىوعراف
 ةيوام ءابسلا ءام همأو سيقلا ءيرما نب رذنملا وهو : ثلاثلا رذنملا «؟»

 ةرذانملا كرامرهشأ وهو « م45 - هأ4 » ةنسال# مح دقو فوع تنإ

 ع سونايتسوي ةرصايقلا نمو « ناورشونأو ذابق ةرساك "الا نم رصاع دقو
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 رهظ دق ناكو كومملا رابك نم مهلك اوناكو « ةلبج نب ثراملا ةنساسغلا نمو

 همايأ ىف سرفلانايعأ ناكو ذايق هقنتعاف ى ارتشالا كدزم بهذم ذاق دبع ىف

 بهذملا اذ حيبتسلو اهيف ميكراشإ نأ ذابق دارأف ةريثك الا ومأ اوعمح دق

 ةعدبلا هذه رذنملا ىنأف هتلوذ لاجر هيلا اعدو هل سمعتف مءاسنو محلل م

 كلم ورم نب ثراحلا ا بيلع ىلوو ةريملا نع هلزعف ذابقث اهيف داقتي نأ ىأو

 ةيكدزملا ف هيبأىأر ريغ ىلع ناكو ناورشونأ ىلوت نأىلإ رذنملا انحلال نك

 نيترم ىرسك. عم مورلا رذنملا براح دقو « ةريملا ىلإ رذنملا داعأو ابلطبأف

 بحاص لاقي ايف رذنملاو « ةميظع لاومأو مئانغِل اروصنم دوعي ةرم لكن اكو

 برشفدسأ ىثب نم ناعدندل ناك هنأ كلذو ميعنلاو سؤبلا ىويو )١( نييرغلا

 لأس احصو حبصأ (لف التقف امهب رمأف هايضغأت مالكا هاعجارف امهعم ةلل

 ةنسلك (قهسقنل لعجو امهيلع نييرغلا ءانيب رمأ و مدنق اه 3 ربخأ امهنع

 موبف هيلع عطب نم لوأت نييرْلا نيب هريرس امهيف عضل, ناكف نيمويلا نيم

 هحبدي م هس موي ىف هيلع علطي نم لوأو لبالا هرم هلام هيلع ةميعت

 زعبي نم هسؤب مود ىف هيلع علط نأ ىلإ كلذ لفل انو نيرا ىلطنو

 وهو غابأ نيع موب ىف لثق دقو: ف نيمويلا لطبأو نييرغلا مدهف هلتق هيلع

 ةليج نب ثراحلا نيبو هنيب نآك موب

 دنه همأو سيقلا 1 رذنملا نإ وره وهو : دله نب ورمع «»

 دقو اهلثم ًاينارصن أشنف ةينارسعن تناكو رعاشلاسيمتا ءىرما ةمع ثراحلا تنب

 لعج دق ةييطا ميظع ناطاسلا ديدش ناكو 6 مداله - ه5 » ةنس ١ حح

 ةيرش موي ىف برشي سلج اذاف ( برشا امويو ديصلل اموي ) نيموي رهدلا

 )١( ةريهلا نم برقثاب اناك ناءانب .



 ال

 :هوجبيةف رام وقي كلذ فو ا ريش سام عفت رب, ىتح هب ناب لع فوقولاب سانلا ذخأ

 روت انترحح لوح (١)امثوغر ور# كلملا ناكم ان' تياف

 رومي وأ لدعي رهدلا كاذك ىحر نمز ىف رهدلا تمست

 ريطت الو تاسئايلا ريطت موي (؟)نارركللو موي انل

 رومقصلا فسحلاب نهدراطت ءوس مويف نبوي امأف

 ريش الو لحمال طوقو ًايكحر لظنف انموي امأو
 ءارعشلا دوفو رثكف كلما اذه دبع نم ضهني ىبرعلا بدلا ذخأ دتو

 هحالصإ هرب امنم رك ذي اممو مءاطع لزكو هنم مهبرقي ناكو هل مهحدمو هياع

 لتقي هرمأ ىهتا دقو اهديبت تداك ىتلا سوسبلا برح ىف بلغلو ركب نيب
 ادئد همأ ليأ هما مدخم نأ دارأ اًميح هل موثاك نب ورمع

 زيوربأ ىرسكو ملارلا زمرطا رصاعم ناكو : رذنملا نب ناعما « 4 »
 اهنعفر ةباغ هدبع ىف ةرذانملا ةلود تغلبو ( م 5188 - هده ) نموكح دتو

 .ةغبانلا منع . ءارصعلا نما ةدابمت نه ناك رب .هرمع ف :قرقلا تدالا اغزو
 ناكف هتيير' ىلوت ىذلا وه رعاشلا ديز نب ىدع ناكو هتلود رعاش ىتايبذلا

 ىرسكذنع ىدع هل لاتحا دقو بداالاو رعشلا ىلإ هليمو هتمظع ا اد ش

 همركي ناحنلا ناكف هتوخإ نيب نم كلملا هالو ىتح رذنملا-هيبأ توم دعب

 ىرسك غلب املف هنجسف هباكأ ضعب هيلع هارغأ نأ ىلا ليلا اذه هل ظفحيو

 هلوسرهيلا لصل نأ لبق نحسلا ىف هلتمقذ هقالطاب واع ناعنلا ىلا ثعل همس

 سابا ىلا ةرذانملا نم ةريملا كلم جورخو هل ىرسك لتق ىف ًاببس اذه ناكف

 هيمست ب رعلا تناك ىذلا ناعنلا نيرذنملا سرفلا داوق دحأف ىتاطلا ةصيبق نبا

 ىركلا وأ لجحلا ( ؟) ةعضرم لكثوغرلا(1١)

 عراك



4 

 3 ل مح : 000 :
 . هنع هللا ىضر ركب ىلا ةفالخ ىف ةدرلا برح ىف رسأ دقو رورغملا

 ماشلاب ةدمانيش ةلود

 رمم نب ةنفج ميكوام كر لا يبس ةيكرل او ةعسا ولا أ أشذ( ١
 5 ةماهنب اولزتف مرعلا ليس ةثداح دعب اهنم اورجاه نهلا دزأ نمموق ءايقيزم

 كلم.اهيف ناكو ماشلا فراشم ىلا هنم اولقتنا م ” هيلا اويسنك ناسغ هل لاقي ءام

 كلت ىلع ثوباغ مث مل اهوعفدي ةواثا ىلع مداوي اوماقأف ةعاضق نم ةمعادضلل

 كلاثلا وأ ىتانلا نرش طساوأ ىف تأدتبا ةريغص ةرامأ اهيف مل اوماقأو دالبلا
 اومدختت ءافسرفلا ةيراحم ىف اهبلا مورلا جات>١ ىتح كلذك تلاز امو ىداليملا
 عمت راومورلا ةفلاحمب مهلود نأش العف ( كلم ) بقل ٌثوحنمو كلذ ىف اهءارمأ

 مدصق نمبو ءاطعلاو حدملل ءارعشلا مث دفا ايكرعلا قف ريثك م مل نادو اهرمأ
 رثأ نود ناك ىبرعلا بدلا ىف غرأ نكسلو تبا“ نب ناسحو 0 ةغبانلا

 اوناكوهئساسغلا نم نم مه دو برعلا ةوادب ىلإ برقأ اوناكءالؤه ن ل ةرذانملا

 ريد ناك اهيفو ناروح ىف ىرمدب مهممصأع تناكو ممافلح مورلا لثم ىراصن
 اريثك نويئاسغلا داش دقو ماش ىسأي نآلا اهضاقثأ فرعتو بهارلا يريح
 جيراهصلااوحاصأو رطانقلا اودبو ىرقلاو ندملا | وكشنأو رايد الاو روصقلا نم
 لوقي هيفو ءاقلبلاب ( لطسق ) دالبلا وأ عضاوملا ترم مهيلإ هؤانب بسني امو
 ْ | : ريثك

 نراخملا تاذ ءاقليلا لطسق ىلإ مثراد رقوملاب ًايح هللا قس
 كلذ ريغو ءاقرزلا ةعلقلاو ضيب الا رصقلاو ريدغلا حرص مثروصق نمو
 مرا ف

 وحن اوكح اكلم + ىلإ ىناهفصالا ةزمح هلصوأ دقف يبكوام ددع اأو



 مد انه دس

 6٠٠ اهلعك مبكح ةدم نود كوالا ددع ىف ءادفقا ا ةقئاو دقو ةقفوم»

 ديعبلادملااذهىلإ لصي ال مهمرامإ ءادتبا نال قيقحتلا ىلإ برقأالا وهوةنس

 ةرشع زواجتيال مبكوام ددع نأ ىلإ ىناملالا ( كدلون ) ذات الا بهذو

 ىف وهو ىداليملا سمامملا نرقلا رخاوأ ىف الإ أدبب مل مهكح نأ لاو كوم

 نيح الإ مثرمأ نم ثوم اوفرعي ل ثو منع مورلا وخرؤم هتك 1: رثأتم كلذ
 لبق مرمأب ىردأ برغل وخراكمو مهل كلملا بقل اهحنمو مهتلودب ملاصتا

 مهنم كلذ

 : ميك دام روشأ )9

 مح دقو رعث ىلأ نبا وأ ةلبج نب ثراحلا وهو : ربك الا ثراملا « ١ ١

 رصيقلااذه لعج دقو مورلا رصيق ناينتسج دبع ىف ( م هدو س هجو) نم

 ملنعأ ناكو ( قيرطإ) بقل هحنمو ماشلاب ةبب رعلا لئابقلا عيمج ىلع امعز ثراحلا
 550 فرس كر قاب ناعتساو روطاربمالا بقل دعب دنع بقل

 ةنساسغلاوةرذانملانيبةليوطبر رحل ابب ه برحلا هذه تناكو مورلا دالب ىلع راغأ

 ءام نيرذنملا ثراحلا هيف لتق ىذلا غابأ نيع موي بورحلا كلت ىف مومايأ قد

 نيرساق ىلع ىلوةساو ءامسلا

 ةيلوت اهرصيق ىلع ضرعيل هرمأ رخآ ىف ةينيطنطسقلا ثراحلا راز دقو

 هنوق ثيداحأ مبيلإ هتقيس دق ناكو هرظنم اهاهأ عارف هدعب نم رذنملا هنبا

 هدهعةئماسغلا ةلود تغلب دقو هب مثءانبأ نوفوخم اهلدأ ناكىتح هتعاسشو

 ىلع عمتجا ام لثم ءارعشلا نم هرسدع ىف كلم باب ىلع عمتجي لو اهتمظع ةباغ

 هب دجنتسيل ةينيطنطسقلا رصيق ىلإ رعاشلا سيقلا أرما لصر ىذلا وهو هنأب

 ٌْ هيبأ هلتق دسأ ىنبو ةرذانملا لع

 مورلا ىخرؤتم دنع كلملا ىلع هابأ فلخ دقو : ثراحلا نب رذنألا «؟»



 سل خيل سس

 ةلجمشأ نبأ ٌمثدنعوهاعاو ردنا سا ثراحعال 8 نوفرعيال برءهلاوخرؤمو

 مورلا لع ىدع مث ةراانملا ةيراحمو مورا ةدعاسم َْق هنأ كلسم كلس دقو

 اوعطقو ةينيطنط ءقلا ىلإ هرذخأ يح هياع اولاتحاف هرمأ رخآ ىف هب اوباثداو
 مورأا دالب لع اوراغاو لحال هولا راف ةئماسخلل طعنت تناك ىتتلا فئاظولا

 م اماخ نيل كالذ نم ةئسمأ علل ع فعضو ماشلا ةيدابوفوفتا تعهو

 سرفلا :ر ل هعاج رتسال لقره صوم .اكو اهيف مط ٌّش ناك ام لع اوضَق ماشلا

 رحم ةفالخ ىف لسأ دقو مهكولم ر ا ا :ةليخ نيناسعلا نهربظ

 ةين.اطنطسقلاب قطو ةينارصنلا ىلإ داع م هنع هللا ىضر

 لعب 0 هلود
9٠ ٠9 

 )ع 1( رقشملاو نبردع أ 3 1 لاك نالبك نع نطب ةدنك اعلا ١)

 ءاشام اهمف تماقأف 00 ادق تري اق كوفر قل اهب تحرخأ ©

 اوناكومهعم قافر ىلعابي ةتماتأف نيب ريمحال ةعبات تناكو ةربمىلإ تحزن مت هلل
 اماف مهتاطب 3 مهني فاح ىف منواخديو مههلاصم ضعإ ىف اهرايك نومدختسي
 همآلل هاخأ ةدنك دي هور“ نب رجح ناكر يم كلم عبت نب ناسح دبع ناك
 نطب لزنو دب ىلإ رجح مدقف برعلا ةيدابر درب تناكو اهاكدعم لئابق هالوف
 مهْنم اهصاختساف دالبلا كلت نم اريثك اوكحلم دق نويمخللا ناكو لقاع
 مهتأشن ىف كلذ ريغ لاوقأ كانهو هيلع لئابقلا كلت ةلك تعمتجاو

 : ميكوام رهشأ )

 دع ىف ةدنك ةلود ءىقنم رد> هدج لثم ناكو : ور<* نب ثراملا 2

 اوبهذأو نيلا اوحتف دق شابحألا ناكو هعماطم عاسناو هكسلم ةوقو هتمم

 نيرحبلاب نصح (1)



 حدس ناكو ةرذانملاو مت ثراهلاهجوتف الإ نيك ةلود تناكو رب ةلود

 ةيكدزملا . دسب ءامسلا ءام نب رذنملا ىلع ذابق ريغت اماف ةرساك الا نم مهب رق ىلع
 دقوو أش لغعف اهيلع هالوو ةريملا نع رذنملا لو مق اهياع ذامق ثراحلا قفاو

 مييلعمل 9 " هنم اوباطو ةعاطلاب هيلإ نوب رقتيو هنوثنبي دعم ىنب ءاسؤر هياع

 دسأ ىنب ىلع ارجبح : هدالوأ نزرع ةعبرأ مويث قرفق هف مهلك ن نم هناي نم
 « ناليغ سيق ىلغ بركيدعمو ؛ اهلك ركب ىلع ليبحرشر ؛ ةنانكو نافطغو
 الإ ىهاف ةريملا ىلع ثراملا ناطاس لطي لو . طهاق نب رعلاو باغت ىلع ةماو

 ثراملا رفو اهيلإ رذنملا داعأو اهنع هلزع ىتح ناورشونأ ىلوتو ذابق تام نأ

 مدالب ىف كانه لتقف بلك ىنب ىلإ
 اهاضاقتي ةراّثإ مهماع هل و دسأ ىب كلم ناكو : ثراملا نب رسح «*»

 اودرطو كلذ اوبأف مهنم اهيببحي نم ةماهب وحر الرمل لاو ف لكمجسم
 ديبع اوعس ىتح اصعلاب ملتقي لمجر مييف فيسلا لأ ميلإراسف#وب رضوهل هر

 اوجرأت ادبأ داب ىف هونكاسي الأ ىلآو ةماهتىلإ ثريصر ةءاسؤر ذخأ م اصعلا

 « اهذ لومي ةديصقب نضرالا نب ديدع مهياع هفطعت ما ًاثالث اوراس اماق

 همالم الف تاق وأ او مع تكور .ككي 'انإ
 همايقلا ىلإ ديبعلا مثو مهيلع كيلا تنأ

 قيما هنبا ماقو هولتقف هل اوصاخم م مهكر مجدرتساو مهياع فطعف

 ةددكرمأ فعضر ةريثك بورح مهنإيو هنيي تر هرأث بلطب رعاشلا سيتا

 اهعيج تبهذف مالسالا روبظ ىلإ اياقب اهبم تيقبو كلذ دعب



 تقلا

 ْن 3 ا ريم 1 ود

 محروم نذحإ داب ال ةياررلا براطضم نيلاب ريمج ةلود مير ١ اماكن ١)

 طياخت ةعبابتلا باسنأ ىفو ) هياع همالك ىف تردلخ نا لاق دقو هيف رْخآ

 ىخرؤم نم ناك اذد عمر ( لياقلا الإ ادرابخأ نمو اهنم حصي ال فالتخاو

 ارقي ناكر . لياك الا باك بحاص ىلا ذمحلاك ةربخ نع هيف بتك نم برعلا

 هذه بستر .اهراثآ ىف هنم قامت ةلودلا كلترابخأ همم دكَو ةميشو دنسألا

 ةموكحم نهلا تناكر ىثبدلا رمدملا اهرمدع ىمسيو أمس نب ريج ىلإ ةلودلا

 نم ريثك اهنم فرحر ردعلا اذ_-> ىف اطالطأ تققك ىتا نيم٠ ةلردب مهلبق

 اونع اتي د برعلا ركذي ملر نويلا بكف اهركذ درو ىتلا ةلردلا كلت رابخأ

 نم ا نييايعملا راو# نويكسلا شاع دقو ةديالا برعلا نه دنع اهاعلو

 ف مهيف ىولظ نأ ىلإ دفاخلار ررصقا باأ ءارذالا ليبق نم ثو رددلا

 نييزيعملا ةلو> ىلع ىذقف احماط ايوت ناكر ءاحنص قرش حاررمد رمدق بحاص

 اهريغر «أبس» برأم مث حاررص اهتاصاع ةدحار ةكمامم نهلا نم لعجو

 (مقا ٠١ه مه٠)لرأ الا ىثيس'ارم علا: نيمسق ىلإ ىثب سلا رمدعلا مسقنيو

 ريجر نييئبسلا نم عرف ل | ١1١6 ) ىريجلا رمدعلاو

 ةلرد نأ, ىنالا نع لوألا رمدعنا زاتعو أب ءانيأ نم برحلا ىشر دنع
 اب سك ىعس ملأ 1 ع 51 ناكو حتف ةلودن كت لو الاف نيعلا

 كمل«» ىمسي هيف كلل |ناكو نميلل ةماظعو ةوقو حتاف رمدع ناسف ىتاثلا رمدعلا امأ
 تدءضامافراةظكالذد.ي ىعم ىربكلا مدخاحبنم ادفحم نا دير ناكو«نادير 6

 «ادريغرتومر.ذحو نادي ررأم ه كلم » اولاق نيلا لود ىلإ اهريغوتومرضح
 ظ 1 5 5 71

 ةقيط : نيتقملد ىلإ ةيريجلا وأ ةيئيسلا ةلودلا نومسق, برعلا وخرؤمو



 جو قباساا ميسقتلا نع ءىث ىف فاتخم اذ_د داكي الو ةعبابتاا ةقيطو كواملا

 نورق تضم ىتح نيلا مهكلمر دعب ال ريمح دلر ىف لزي مل كلملا نإ نولومتي
 ةلود تناكو تومرءذحو رحشلا نيلا مم كلف شنارلا ثراحلا ىلإ كلملا راصو

 ةنعلا اكل ميال تراي دح ىف تالا امد ىف اهنزحلا قرط اول نيخ

 كلعي ىتح ًاعبت ىمسل مهنم كللا نكي لو هواها لرأ نحو اعيت كاذب ىمعسو

 طقف اكلم ىمس اهلك اكلي مل اداف تومرمضحر رحشلاو نولا

 تناكو ميركلا نآرققلا ف ركذ ىذلا مرعلا ليس 0 دبع ىغقنا دقو

 ردموةشبملاودنهلانيب ةراحتلا لقت ىف نيعم ةلود تقلخ ةءراجت ةلرد امم ةلود

 لاصتالا ةطساو داليملا لبق ىلوألا نورقلا ىف تحبصأ ىت ٍجح قارعلاو ماشلار

 ةاودملا ا ودورام الآ اورغعأو مهتدر , تعسّناو ٌثدالب تهزف م هلال

 ميركلا نآرقلا هون امم كلذ ريغو قئادملا اوسرثغار روصقتا 3 57 ١

 قزر نم اولك لاعثو نيب نع ناتنج ها 1 مونكسم 7 ا ناك دل ) هضعبب

 ةرادتلا قيرط ل وحن مث ( تايآآلا . روفغ برر ةبيط ةدإب هل ارركشار 39

 لثملصحاك ف عضا ىف تذخأت رحبلا ىلإ نظب اهف ىداليملا لوألا نرقلا ىف
 سأر)تفشكو دنطلا قب راد اهنع لو# اميح كيلاملا دبع ىلع ريدم ىف كلذ

 عدصتف برأمد.س اهمظعأ ناكواهدودسظفح نع أبس تزجعف ( لاصاا اجرا

 ناديرباهأ ةعبابتلا ةلود مايقر ةلودلا كلت بادذهئام راقتا نم ثدحو هناي

 اودحتاوأ بتنيدمولع أب لدأ اوباذف بونجلا ةبج ىف رحببلا نم ةبيرق مهو

 مث نادير قاروطو برأم فاروط اكوام ميقي ناك ةدحار كام ىف مهعم

 رثع دقو اق دسلا ثاث وحن لازب الو 56 نادير ىف ةماقالا لع اررسدتفا

 امدحأ صن ناشقت ابمأ او هيناب مسا ابنم فرع ةياتك قوق ىلع هضاقنأ ىف

 بحرف رسعمىنب وقاب ليج قرخاب ه بركمفون لوحع# نب نيد رمعي نإ )



 مسن هاش

 قرتخااب هب ركم ىلع رمذ نإ فون ىلبعمس نإ » اهبيناث صأو « ىرلا ليبستل
 ليععب وه دسلا اذه سسأ نم لرأ نوكيف « ىرلا ليهستل بحو ىنبو قاب

 نم انكمتي مل امنكلر داليملا لبق نماذا نرقلا ىف اكسام دقو رمعاب هنبار

 هيلع هعنأ شالا ءزح هنم كلم لكىدو اهدمب كواملا نم ىأ نم هعأق هماعأ

 دقر ةيناالا ةيريملا ةلودلا مايقر داليملا خيرات كلاوح ثدح دقف همدهت امأو

 ءزج مدهم نيح ىشبملا ةهربأ همير نأ ىلإ مري مث مدهتي ناكو كلذ دعب مد

 رخآ ىف مالسألا روهظ ليبق همده انكر هياأع كالذ شقو هدبع ىف هنم

 / هوم ريما هوامهأف نملا سمأ بارطضار ةلودلا كلت دهع

 روصقىلإ مسقي ديم لكو دنا ىلإ مسقت نملا تناك: اينكح ماقن (؟

 ناوعألاهب فحي ريمأرأ خيشديف ميقيو روس هب طيح ةعاقلا وأ نصلك رسصقلار

 دف لك ب حاصناكو تاموكملا فعاطقالا ماظن اذههبشيو مدخاو ةيشاحلاو

 عمت تناك اهرر هرست وأ هدفحم ىلإ انفاضم « وذ » ظفلي فرعي ريمق وأ

 دفاع ونمت ىمسي رك ليق » مسا ىطعي دحار ا امو ود ىلوتي دفاحم ةدع

 ربك ىلإ فالخلا بنكيو «< (١)فالخ» مسابع رازملاو ىرقلا نماهقحاي ام عم

 دعب دفلا وأ رمدقلا لوحي دقر هيف ليقلا متي ىذلا دفحملا ىلإ وأ هدفاح

 دقاملا كلغ نم ادفع اهرمأ لوأ ىف ريغ ةلؤد تنكر : ةزيك ةحدن لإ كلذ
 ىلخادلاهلالق سار هماظن اهيف دهحم لكل قير دفالا نم اهريغ ىلع تباغل م
 ضعإ ىلع مهضعب ريثلر نوعزانتيو نوزاختي ةلردلا فعص دنع لايقألا ناكو

 ملاب اددحر لةتسلو مهناطا م ىلع ىفقت هت وق دنع تاك اعرو

 مهييترتوكولماءالؤد ددع ىنبرعلا وخرؤم فاتخا : اهك ولم روشأ “٠(

 نيفل | فاك ام** قاهفصالا ةزجح ركذ دقو اريثك افالتخا مهكح ةده رادقنو

 ركاذي مهضعلر ةنس فال ثالث نم رثك أ نودلخ نبا ركذو ةئس نيرشعو

  1)١(كورة



 ىلوألاةقبطلا كولم شعب ركذي نم مهنمو ىل وألا ىف ةيناثلا ةقبطلا كولم ضعي

 (بركوب أ دعسأ) نع اولاق ىت> مهضعب كح ةدم ىف ةريثكتاغلابم ىلإ ةيناثلا ىف
 دالب ىلإ قرش لصت اهولعج ىت> مهتاحوتف ىف اوغلاب اذكو ةنس 8؟* شاع هنإ

 عم ةينيطنطسقلاو مورلا دالب ىلإ الامثر ةيقيرقأ لامش ىلإ ابرغو نيصلاو كرتلا
 ًاصوصخ ىرخألا مآلا ىخروثم نم مثريغاهركْذيال ةميظعلا تاحوتفلا هذه نأ

 ديؤت ةيريح صوصخ ىلع نآلا ىلإ ريح مر اددالب اوحتف مم ليق ىتلا ممآلا
 مالسالا دعب الإ امنت مل ةلودلا هذهرمأ ىف تاخلابملا هذه لعلو حوتفلا كلت

 تماقر نيا لئابق نيبو مهنيب ةيبصعلا تدت ثا نييناندعلا رعأ رهظ اميح

 اهذخأو ميكوام ىف ةديعبلا بهاذملا هذد نيلا لهأب تيهذف مهنيب تارخافملا

 الهلا لق: نزدلخ نبا نأ قس ايف ان 15 دقو ضيحتالا ندر ملا ضغب منع

 . رابخألا صيحمتي نونعي ال نيخروئم نم ةمأ ولخت الو ليلقلا الإ اهنم حصي

 . ةلودلا هذه كولم ربشأ نمو

 نييلا كلم هل ممتجا دقو ةعبابتلا كولملا لوأ وهو : شئارلا ثراحلا 4١

 كرتلاو دنملا دالو هناوزغ ىف غلب هنإ لاقيو هلك

 دالب ازغ هنإ لاقيو ةعبابتلا نم عبارلا وهو : ةهربأ نب سقيرفأ «؟»

 (سلوت) ةيقيرفأ ةنيدم اهم أشنو برغملا

 ناملس ردع ىف تناكو ةعبابتلا نم عباسلا ىهو : داهده تنب سيّقاب «9»

 هعم اط ىرجام ميركلا نآرقلا صق دقو مالسلا هيلع

 روكذملا نيئرقثا وذ هنإ لاقيو ةعبامتلا نم مسالا وهو : شعرب رمش «4»

 ميركلا نآرقلا ىف
 لخأو برث, ازغ دقو ةعياشلا نم رشع عساتلاوهو ا ناسح نب عبث «02

 نهلا ىف ابلخدأو اهب نادف ةيدوبيلا ىلإ لام مث نهلا ىلإ دوهملا نم نيربح هعم



 ةعببرو نما نيب فلحلا دّقع ىذلا وهو

 ةبدوهبلل بصعت دقو ةعبايتلانم نررشعلاو سداسلاوهو : ساونوذ «5»

 ىف ديداخأ مل قشف ارم ىرامت كقةلق نان للا لدأ نعاضرلو

 باصصأ 0 جوربلا ةروه ىف ىلاعت هلوق نإ لاقيو ابيف ممتد رحأف ضرألا

 رق ميركلا نآرقلا 0 لع اليلد نوكيف كلذ ىف لون (تاي“ الا . دودخألا

 ناكو ةشيملا كلع نا 0 ىراصل ثاختساذ ةينيدلا تادابطضالا هذه لثم

 ساوث اذ براحو اهازف نيلا وزغ ىلع هنامأف مورلا رمديق ىلإ بتكق اينارمن

 اهالوثو ةفبملا ةزوح ىف كلذب نها تاخدو هيف قرغف رحبلا ىلإ هألأ ىتح

 ايف هل ىرؤ ةبعكسلا مده دارأو ةكم ازغ نأ ىلإ اهيف ثكف ىشبملا ةهرأ

 ىريخخلا ني ىذ نب فيم كلذ دعب ربظ مث ليفلا ةروس ىف ىلاعت هللا هصقام

 هب راس شي هدأت ةقرملا نعش مسامات اورشولا» قرسك ىلا نغتف

 ةشبملا دي ىف تثكم نأ دعإ اهيلع ىلوتساو هناا دالب نم ةشبملا جرخأ ىتح

 نِيلا سرفلا مض دقو ماع لك ىرسكل اجارخ ىدؤي ناكر ةنم نيعب ءوحن

 مهنم مالسالا احذخأ نأ لإ مهنالو اهالوتر ميلا هدعب

 ةكع شب رق : راما

 «اكم»نآل ىلواب وأ ىروشأ أ دك مدأ ْف لاوقألا حجرأ . ١)

 نم كالذب تيمس اهاعلو برعلا دنع ةيعكلا مما وهر « تيبلا » ةيابابلا ىف

 اهومسف نيرهمأا نيب نم اهيلإ اورجاه دق اوناكر نيمدقأألا اهناكس ةقلاعلا دبع

 اهياع ةقلاعلا تفلخ مث ةيدابلا نم اهب طي اع ىرجحلا ءانبلاب اهزايتمال كلذب

 ةيراعلا برعلا نم ةينانلا مرج

 مدقأ اهلعلو اهب دبعلا ةيدق ىهو اهب ةفرشملا ةبعكلا دوجوب ةكمزاتتو



 تناكو اهيف ءانب لوأ نكي مل اهل اهءانب لعلو مهربا هيأو ليعاعتا دبع نم

 اهسيدقتوةيعكلا مارتحا ىف كرتدن ىرخأ مأ ضعبو نامزلا ميدق نم برعلا

 نع مالك ىف داليملا لبق لوألا نرقلا ف ىلقصلا سرودويد كلذ ركذ دقو

 برعلاهمرتحي لكيهاهيفو نيمرز ىنب د الب طابنأألا ضرأ ءاروو ) لاقف نييطبنلا

 ىتا برعلا لئابق نم اهريغ وأ رج نيموز ىتبب ديريو ( اريثك امارتحا ةفاك

 برعلا وخرؤم ثر ذب ملاموق نونوكي دقو ةبعكلا رعأ تلوت

 ةراجتلا لقنب اباهأ لغتشا دقو ةراحتلاو جحلا اهلفع ًاعمتجم ةكم تناكو

 قوسر ظاكع قوس قاتلا مارب ناكو ممنأش متعو اورثأف نملاو ماشأا نيب

 رعشلاداشنإ و ةرخافملاو ةراحتلل ةنس لكبرعلا اهدصقية نع قوسو زاجملا ىذ

 نم ظاكع دعب زاجلا ىذ قوسو ةدعقلا ىذ نم فصنلا ىف ظاكع قوس تناكو

 5 لا ور ا ل نماثلا لإ ةرطا لرأ

 اهنم رثك أ ةينيد ةرامإ اباصأ ىف ةكمب شيرق ةرامإ تناك: اهةرامإ ( ١

 كوام اهل نكي مل ةرامالا هذه نأ ىف ببسلا فرعي نأ ثحابلا دارأ اذاف ةيندم

 ماشلاب ةنئساسغلا ةلودو قارعلاب ةرذاتملا ةلودو نيعلاب ريمج ةلودل ناك ام لثم

 ىنعلاب ةلود نكت مل ةرامالا هذه نأ كلذ ىف ببسلاف مورلاو سرفلا ىتلودو

 ا رداظلا اهبكش ىف ةينيد ةساير تناكانإو ةماكلا هذه نم مهغي ىذلا

و نييسايس كوام ىلإ ال نيينيد ءاسؤر ىلإ ةحاح يف تناكف
 نما ف شيما تناك

 نم سانلا فطختيو انمآ امرد انلعج انأ ورب وأ 3 نم الا ايمردب نتا

 دوذيو اهرامذ ىمحي كلم ىلإ ةجاح ىف اضيأ اذه ببسي نكت ملف « ملوح

 اهتعاط كلذ ىف هحنمتو اهنع

م مطاوخأو ليعامسإ ىنب نيب هرمأ لوأ ىف تيبلا ةبالو تناكو
 مث مرج ن

بق تناكو ةبعكلا ىده تاكأو مرلا ىف تغبو اهب ثرج ترأتسا
 ةعازخ ةلي

 جارخإ ىلع ةنانك عم تقفتاف مرعلا ليس ةيداح ىف ةكم ىلإ ترجاه دق ةينملا



 منسم

 ىتلا ىهو تيبلا رمأ ةعازخ تلوتو نها ىلإ اهنم اهوجرْخأف ةكم نم رج

 منعم نأ اذِه ديؤيو ةينعلا اهتينثو هيف ترشنو مانصألا ةدايع هيف تعدتا

 وهو ح زق سوق هلإ نمملا دنع ناكالام ليبف لممألا قع مانصألا كلت ءامسأ

 مدنع تناك تاللاو لبه لامشلا لدأ دنع كلذ نم ىمسف لبالا ىاح ثدنع

 وتمرح نويكسلا اداعسو 5 ل نوينيعألا ناكو هوز 7 ردقلا مأ

 وه ىعازملا ىلا نب ورم نإ لاقيو .اذكدوتالر تالإ انايحأ ىمست تناكو

 ةنس ةناماث وحن تيبلا ىلع ةعارخ ترمتساو ةئيسلا ةعدبلا هذه نس نم لوأ

 بالكنب ىحق ابجوزف ىح ىمسلا تنب هل ناكو ةيشيح نب لياح مث رخآ ناك و

 نيم اري حا كنا 4 كافور كولا ةذل دك اباوالا عدن قفل قهرا وغرت قا

 برعلالئابق ضعلو شارق تالاجرب اهيلإ ىشف ةعازخ كلذ هياع تبأف ةعارخ
 نسما قوقلا لئاوأ ى:ضقل تيبلا ةالرب ثيقا نيقرنرتلا ني توريس تتاقو

 ةفاتختاماثرتناك ابن اهارأىدلاو ةكمب شرق ةرامإ كلذب تأدتبار ىداليملا

 نم اهسيئر نكي ملو ةرامإ الو كله ىلإ لصت ملف ةيبرعلا لئابقتا راس

 ممارعأ الو برعلا كولم

 بالك نس ىرصف

 ةرده ل فدا تحوز يتسوحو هور كاع انف اذني نتن يدق ناك

 هربك ىف داع املف هموق راد نع هدعبل ًايصق ىمسف ابعم هتلمتحاو ةعاضق نم

 شْيرق تناكو اعمج ىمس هلوح اهيرق عمجو ةعارخ نم تيبلا ذخَأو ةكم ىلا

 ال تراصو اهتعاط هتحاف هل تنميتو اهنأش مهتراو هب تزعف ةليلذ ةقرفتم هلبق

 دجسملا ىلا اهبأب لعجو ةبعكلا ءازا ةودنلا راد ذختاف هتروشم الا اثود لعفت

 شيرق تراصو مهروشم رادو مهامهم ى شيرق نم الملا عمتجم تناكف



 دل هدب

 ىتلا ىهو رهاوظلا شيرقر . ةكم حطبأ تلزن ىتلا ىهو حاطبلا شرق : نيتقرف
 حابألا ىمق مسقف مرملا مهموزلل بضلا نيلو الل لاقي ناكو .ةكم لوح تلزث
 ديدج رم تيبلا ءانب ىف عرشر رودلا ارذختاو ن 1 اسملا اونيف شل رق نيد

 هتياقسر جاحلا ماعط "ل ىدصت 3 * لخنلا ديرحو مردلا بشخم هفقسو هائيف

 هل تناكف هيلا هنود ًاحارخ شلرق ىلع ضرفو هتيبراوزو هللا فايضُأ مال

 زامو ةدايقلاو ءاوللاو ةودنلاو ةباوملا هدي ىفامبيلا مضو ةياقسلاو ةدافرلا اذهب

 ىهو مالسالا ءاجر بصانملا هذه كلذ دعب تعزانن دقو . هلكش يرق فرش

 نوجحلاب هوئفدف تامنأ ىلا كلذكىعق ثكمر .قباسلاعيزوتلا اهنيي ةعزوم

 هنومظعلو هربق نوروز اوناكو

 تا كمع ننن مشاه

 هدو 5 ناكو ةقباساا هيصانع رادلا دع هئيال قو ىعق تامال

 يضوأت هنأ ةايح ىف هلع دا نادك فاقع دنع هوخأ ناآكو اعف ناك هنكلو

 نأ ىلا هدعب نم هينبلو كلذب هل شيرق ترقأف هصنت هب ربحيل كلذب هوبأ هل
 مهني شل رق تقرتفاف بصانملا هذهم”وعزانو رادلا ديعىنب لع فانمديعوتب رهظ

 فانم ديعونب جررخأو رخآآلا ىلع افلح قيرف لكدقعو برملا ىلع اوعججأو

 اوسمو اوفلاحت ميبيديأ اهيف اوسمغق دجسملا ىف مهفالحأل ابيط ةءوامت ةنفج

 حابصلل مهنيي اهف اوعس م نيبيطملا فلح مفلح ىمسف ةبعكلا مهيدي

 ةدافرلاو ةياقسلا فانم دبع ىنبل رادلا دبع وئب ىطعي فأ ىلع اوحاطصاف

 2 ناك هن ال اعثاه ىمس امناو ارمع همسا ناكو فانم دبع نب مشاه امذخأف

 نأش منع دقو.شيرق ىلع ترع ةديدش ةئس ىمحللاو قرملا هيلع بصيو زبملا

هيخأ نبا ةيمأ كلذ ىلع هلسحو هرذدق مفتراو مشاه
 : ىلا ارفانتف صعث دبع 



 مشاه ىنبنيي ةسفانملا كلذب تردتءاو ةيمأ ىلع مشاط ىذقف ىعازاللا نهاكلا

 مالسالا ىلا ةيمأ ىو

 ةلحرو ماشلا ىلإ ءاتشلا ةل>ر شيرقل نه نم لوأ لاقي ايف مئاه ناكو

 ىلإ فيصلا ةلحرو نهلا ىلإ تناك ءاتشلا ةلحر نإ ليقو ةشيملا ىلإ فيصلا

 شيرة شياعم امهب تعسلاف يركسا| نآرلا ىف ناروكذملا ناتاحرلا اهر ماغلا

 لك ىف برعلا دئاوع نم نيتلحرلا نيتاه نأ نردلخ نبا ىوير مهاومأ 2-1-8

 انأش ملنعأ اتناك شيرق اتلحر نكسلو مشاه دبع نم مدقأ هدنع امبف ليج

 هل بستنت ىذلا مرهلاو شيرقأ اهظعت امل نوضرعتي ال برعلا ناكو 5 نم

 مشأه نيسلطملا كيع

 ةبيش ىمسلن اكو اريغص باطملا دبع هنبا كرتف فانم دبع نب مشاه تام

 رمأب ماق دق مشاه نب باطملا ناكو بلطملا دبع هل ليقف بلطملا هوخأ هابرف

 1 نسحأف بلطملا دبع هوخأ امهب مات تام الف هيبأ دعب ةياقسلاو ةدافرلا

 ماردأو انايسأو بهذلا نم نيلازغ ىلع اهيف رثعف مزمز رش رفح داعأو امهي

 نيلازْلاب هالحو ةيعكلل اباب فايسألا نم لعؤ

 نيلاباتيب ىنب ىشبملا ةحربأ نأ اهببس ناكر ليفلا ةعقاو تثدح هدبع ىفو
 ةقملا ةرف رغنل كاذب دعو .ةمكلا نع تملا هب هفريقبل نيلقلا ها

 كلذل بضغف اطذاختو اهقرفتل امناريج عمطم تحبصأ ىتاا برعلا دالب لكىف

 مزعو ةهربا كلذل بضخف راذقألاب هسهنو سيلقلا ىلإ بهذف ميتف نم لجر

 ةدع هعشت ليف ىلع همامأ 3 ميظع شامي اهيلا راسف ةيعكلا مده ىلع

 ابتيب نعيش منمت ال همامأ رفت برعلاو ةكم نم اندف شابحألا ةداع ىلع لايفأ
 تجر: بلطملا دبعل ريعب اتئام كلذ ىفو كم لهأ لاومأ اويرتلا ًالاحز كعبف



2 

 ةروعو اذ ؟ د واس اب فينا قنا و لانا قرر ر 16 يفت

 ىردجلاوةبصحلاباويصأ مهمإ ريسلا لهأ ضعإ لاقو ميركلا نآرقلا نم ليفنا

 ةعقاولا كلت دعب الا برعلا دالب ف ايري ل امهنإو

 كلذ ابلمحو برعلا عيجج هب تدايو ىملالا رمدنلا اذهب شيرق تحرف دقو

 . مهمبأ ةلم نم اهابق ظررعم ناكأم اهيف تريغف اهكسانم رومأ ىف ةالاثملا ىلع

 لعأ نم 1ولاكو لا م انآ اهني ةشادالاو ةقردج فوقلا ككاو ميهربا

 هب نوثأي ىذلا ماعطلا نم اولكأي نأ لملا لهأ اوعنمو هريغ لظعت الف مرملا

 ىلإةارعاوفاط اردجي مل ناف مرملا لهأ نم اهنوذخأي بايث ىفالا اوفوطي نأو

 هيلع تناك ام ىلإ كسنلا هذه داعأر مالسالا اهاطبأ ىلا موعدي نم كلذ ريغ

 مالساا هيلع ميهربا ةلم ىف

 هن رعلا لا اوحا

 ةماعلا ةدحولا لودقل مهدادعتسا غابمو

 مهيمن ةلاح ىلإ مالسالا ليبق اولصو دق مهتيلهاج ىف برعلا نوكي دق

 مل نونوكي دقو ملاعلا ممأ نم ماعد نميف اهيلإ ماعد ىتلا ةماعلا ةدحولا لوبقل

 ةوعدلا كلتل ملوبق ةلوبس الإ هيلع بترتي ال ىمأ اذبف ةلاحلا كلت ىلإ اواصي

 دنعنمةينيد تناكاهنأو ةوعدلا كلت لصأ ىف ءىش هيلع كتروألو ةتاوعسوأ

 اهروهظل ةئيبلاو نامزلا ةمءالمو اطل برعلا دادعتسا ىلع ةبترتم ةيعبط وأ هللا

 دوبظ روصي نأ لواحي نيماسملا ريغ نم رصعلا اذه ىخر وتم ضعب ناكنإو

 امامدقمواهبابسأ اهل ةيندم ةيسايس يوعد اهلعيو ريوصتلا اذه ةوعدلا كلت



 كح را تك

 قلم ةيئاس ومو رك ركب ايقاقو

 ةيسايسلاةوعدلا لثم مأامدةمو اهبامسأ اط نوكي دق اضيأ ةينيدلا ةوعدلاف

 ىتلا هنامدقمو هبايسأ هل ءىبي دق كاذ نم ًاكيف دارأ اذإ ىلاعتو هناحيس هللاو

 ةامدقتاو فاس قودي هعار | ل وهوه نئانلا رماه قر هاك ل ذك

 هلو هباذع ثايآب هللا مهكسامي وأ هنولتنتيف هموق كإلوسرلا ل ري دقو هل اهئيبي

 انياع اهضعب ىنخيو انل اهضعل ربظي مح كلذ ىف
 لكم مالسالا ليبق برعلا لاوحأ سردن نأ انثكمأ كاذ انفرع اذاف

 ' ىف ةقيقملا ىلإ لوصولا نع انب ديحي اهر ءىشب نيرثأتم ريغ ةفاتخملا اهيحاون

 اط مدادعتسا مدع وأ ةدحولا كلت لوبتل برعلا دادعت سا غلبم ىف

 ةلود لكت اصو دق مالسالا ليبذ برعلا لرد تناك: ةيسايسلا ةلاخلا ( ١
 لودلا تلازأو ماشلاو نيلاو قارعلا ىلع سرفنا تلوتساف ادرمأ رخآآ ىلإ اهنم

 بيط نع اوضرو ىسرافلا محال برعلا عيضخو اهيف ةمكحتم تناك ىتلا ةمبرعلا

 نزيىذنب فيسل ىرسك اهمدق ىتلا ةدءاسملا تفكو هيلع اوروثي لو هب رطاخ
 رارحألا مم | مهئاطعإ وممقإ سرفلا نأش مفر ىف نيللا نم ةشبألا جارخإ ىف
 و ودار الا كقلوأ ءانبأ مو ءانبألا نيلا مهنم أه نكس نه ةيمسلو

 . كلذب دبع نأ دارأ امو نميلل ةصلاخ ةدعاسم كلذ مدقق مل ىرسك نأ نوردي
 ىف تسق دق ةشبملا تناكو هل فيس ثوم دعب ابدْض دقو هكدم ىلإ ابمضل
 اماف ٍممتمظعو مادمت زمر ىهو ةبعكلا مدهت نأ تلواحو برعلا ىلع اهنكح
 نوفق ًايالواط نوبصعتياوراصو كلذ اهل اودمح مهثريزج نم سرفلا مهجرخأ
 اوماتأ برعلا ةينثو ءامعز مثو اشيرق نأ اهيلإ مهام نم غلب دقو . ابلكح نم
 مونم هوذخأو ماشلا ىف مورلا ىلع سرفلا رصتنا اميح ةكم ىف حارفألا ملاعم



 تح عةيذح

 ةلودلا كلت مامأ ىتب دق نركب مل هنال نازحالا ملاعم اوميقي نأ مييلع ناكو

 لوزي مورلا ةبلغبو هتماهلو هدجتو اهزادححو ةكم الإ برعلا دالب ىف ةعماطلا

 اهيق اهعماطمل ضهانمو دالبلا كلت كالتما ىفاط سفانم ربك أ

  ىأر اميح ةريملا نعرذنملا نب ناعنلا لزع ىرسكُنأ انعلأ كلذ نم غلبو

 برعلا نيب اهذوفت نم ايش ترشنو هدبعف اهمتوق تداعتسا دق ةرذانملا ةلود

 ش ةصيبق نب سايإ هناكم ىلوف مهيف هعماطم نيبو ةنيي كلذ لوح نأ ىشخو

 ا 1 ام نييعتو قارعلا ف برعلا كلم ىلع ءاضقلا ىلإ كلذب دبل ىتاطلا

 لف ابلئابق ىلع هسفت ضرع نامعناا ذخأو ةريزملا ف دحأ كلذل كرحتي مف

 يرسكىلإ بهذي مهلايعوهلاممهعدوينابيش ىنب الإ دي لو اهنم ةدحاو هلبقت

 نابيش ىنب نم هعئادو كلذ دعب بلط دقو هلتقيف ادب هياط نم دم نأ دعي

 برعلاو سرفلا نم شيج ف ةصيبق نب سايإ مهيلإ لسرأف هل اهوماسي نأ اوبأف
 وحن مالسالا روهظ دعبراق ىذ موي ىف هومزهو اهلكركب لئابق هيلع تعمتجاف

 لبةيبرعلا ةمالاعم ةيسرافلا ةمالا اهيف كبتشت مل ةيلحم ةعقاو ىهو نينس ثالث

 داري ىمايس ضرغل نكن منو سرفلا عم نابيش ىنب براحي برعلا ضعب ناك
 عئئادو ميلست نم هفق'الل تناك امإو هوحنوأ قارعلا ىف برعلا كلم ةداعإ هنم

 ٠ ةعقؤملا هذه ىطعي نيخروؤملا ضعبو كلذ نم برعلا نيب راغلا فوخو نامعنلأ

 - ةدحؤلا كلت لوبقل دادعتسا ووبنيي ماع ضوبن ًادبم اهلعجيو اهردق نمرثكأ

 دادعتسا ب ف اننالو مالسالا روبظ دعب تناك اذه عم هنأ ىلع ةّقاسلا

 ١ هروبظ ليبق ةدحولا لؤيقل برعلا

 ةيسايملا ةيخانلا نمر 5 نأ كلذ دنع اننكمب هنأ كش الو

 كعك |



 اسس ها مم

 اوعقو دق اوناك اهإو هتدحو معمم ماع ىمايس كلم ىلإ نوعلطتي اوناك ام

 عقي نأ في الو هل بصعتي ناك هيف مبنم عقب مل نمو هب اوضر ىنجأ كلم ىف

 ةدحو ىفركمتالو اهنيبايفبورحلا كرتتال ةيداعتم تناكف ةيدابلالئابق امأ هيف
5 ْ 

 ' ىلع لدتال اهدجت اببلا انرظن اذإ ًاضيأ ةيحانلا هذهو : ةينيدلا ةلاخلا (؟)

 اهينارصن ل عتعمتجادق مورلا ةمأدجت اميبف ةدحولا كلتل ب رعلا لوبق نم ءىش

 لكاابيف تعمتجا دق برعلا ةمأ دهم اهني دوج ىلع تحمتجا دق سرفلا ةمأو

 برثي ىف ةيدوبيلا اهيف دمت تنكو اهتدحو تقزمو اهرمأ تقرفف ةعدقلا للملا

 موضعي و( ةدنكىف ةيكدزملاو « نارجحتو ماشلاو قارعلا ىف ةينارصنلاو « نميلاو

 . ثعبالودهلابذ ونمؤيال نييدام اوناك مهضعلوءاسوجم اوناك مهضعبو“ ةئباص اوناك

 ش باسح الو

 نوعمتجي ادحاو الكش ذخأت مل اهنكلو مم ربك نيد تناك ةيثثولانا من

 . "ةددعتم لاكشأ تاذ مهتينثو تناك لب الثم سرفلا دالب ىف ةيسوجلا لثم هيلع

 ناك نم مهنمو بكاوكلا دبعي ناك نم مهنمو ”ةكمالملا دبعب نآك نم مف

 ةثداح دعب شيرق نم قبس ام ىلا اذهو اطاكشأ نم كلذ ريغ ىلا مانصالا دبعي

 ةيبرعلا لئابقلا نم اهريغ نيبو اهميي ةينثولا كلت ىف اهقيرفت :رم ليفلا
 ايف اهريغ ىلع ابسفن اهزيبعو

 نم ميهربا مهيأ ةلم ىلإ موعد مالسالا ليبق رفت برعلا ىف ربظ دقو

 نبا سق لشم ءافنحلاب اذه لجأ نم اومسو مانسالا ةدابع كرتو هللاب ناعالا

 اهل عمسي ملةقيعض تناك مهما وأن كلو ىميملا فيصنب مك أو ىدايالا ةدعاس

 برعلا دالب نمةيحان ةبأ ىةليبقاولبجتموةدحولا كلتلوبقت اعيش ىبنمو دحأ



 د هوؤ

 سو هيلع هللا ىلص ده ةوعدو ءافنملا ءال وه ةوعد نيب قرفت 000 الو

 . روهظ دعب اهوفرع ناميالا لوصأ نم مر سعأ ىلا تناك م هموعدف

 ةينارصنالو ةيدوهي ةوعد نكد مل اهنكلو برعلا دالب ىف ةينارصنلاو ةيدوبيلا

 ةينارصنلاو ةيدوهمللو ؛ ةيرعلا ةينثولا ىف طقف ةيحالصإ ةوعد تناك امئاو

 ةوعذ امأ . ابيلا اعد هنأ ءافنملا نم دحاو نع لقني مل ىتلا ةبعشتملا امدئاقع

 ش كا لوصأ ئذ ماع لقتسم ديدج نيد ىلا تناكف ملسو هيلع هللا ىلص ده
 5 : لجو زع هللا نع غيلبتلاو ىحؤلاب الإ فرعتال

 مالسالا لبقبرعلادالب ىف ةيداضتقالا ةلاخلا تناك: ةيداصتقالا ةلاخلا (©)

 نكحن ل برعلا نال نيتيراجتلا اهيتلحرو ًاشيرق انينثتسا اذإ ةلجخلا ىف ةئيس

 هعئاضل تناكف شيرق ريغ امأ ةفرشملا ةيعكلا نم شيق ناكمل مط ضرعتت

 قاوسأ لإ هناك ل هنأ نايا هيب عربك نإ تسحب ونور ذل ةظطرحم

 مثدالب ىف ةيراجتلا قاوسإلا تذسكف موئاظع دحأ هل اهزاجأ اذا الإ برعلا

 مدالوأ لتق ىلا مهب لصو ىتح مدالب ىف رقفلا رشتناو اهيف نمأالا ةلق بيسب

 الو داقحأالاو عماطملا اهني رشتنت ةلاحلا هذه ىلا لصت ةمأ لكو هنم ةيشخ

 هنم هبلسيل هدي ىف. ايف نكحفي امئاو رخآ مم فلتأي نأ اهنم دحاو.ركفي

 ْ 1 . هقمر هب دسلو

 ةلاحملا تلبمو اذا ةماعلا ةدحولا ىف مالا ركفت دق : ةيماعلا ةلاحلا (4)

 . ىف ةيبرعلا ةمالاو ةدحولا كلت نم اهيلع دوعن ايف ريكقتلا نم اهنكمت ةيماع

 . ٠ مهنوبقلب مرصع ممأ تلعج ةجرد ىلا ةيمألا اهيف دوست ةمأ تناك اهتيلهاج“

 ةهئأر قوس تافارخلل ناكف :( الوسر نييم الا ىف ثعب ىذلا وه) نييمأال

 نيفارعلاو نابكلا نم غثواكحو مهتداقو مثؤامعز مث تافارخلا كايرأ نأكو مييف



 مموامكحو#ؤاهز ناكاذاو ؛ مددع ىدحمال نمم ثريغو *ريغو ريطلا ىرجازو

 اهءاروام.اوفرعي وأ ةدحولا كلت ىف اوركفي نأ نم دعبأ مهف لكشلا اذهب

 ملو تانارطا كلت اوركتأ سانأ مهيف روظ هنأ ركتت الو . ةم'الل ريما نم

 : لوقي ىذلا ةعير نب ديبلو ريك الا شقرملا لثم اه اونعذي

 , ملاص هللاام ريطلا تارجاز الو ىمملاب قراوطلا ىردتام كرمعل

 | . ةلابجلا كلت طسو ىف هتوص عاض اليلق ارفق ناك كلذ نكلو

 برعلا تالاح نسحأ نم ةيبدأالا لالا نوكت دقو : ةيبدألا ةلاخلا(ه)
 ةغالبو هيناعمو هظافلأ ث يح نم الإ هيف قري مل بدأالا نكلو تقولا كلذ ىف

 اهفاعضإ و ةمالاكلتقب رفت ىلع دعاست اهتلج ىف تناك هضارغأ امأ . هبيلاسأ

 ةداعس ماوق وه ىذلا لاملا عج ىف اههيركتبو اهنيب اهريثي ناكىتلا بورملاب
 ءارعشلا نمدياأ عماطم ءاضرال لقعت نودب هقافتاو اه هفالتإ نيسحنو ممأالا

 هل بي امم هب اولامو لاملا عج ةليسو مالسالا ٍليبق ىبرعلا رعشلا اولعج نبذل

 ' ٠ مهل ضوه ةيعادو ممأالا نيب حالصإ لوسر نوكي ىتح
 اونوك هقيتالا لايق ضربا كنرأ نينئمطم كمن نأ قحي نآلاو

 ىذلا فل اتلا كلذ أنو اهيلا مالسالا مثاعد ىتلا ةماعلا ةدحولا هذه نيدعتسم

 دمت هلوسرا ةزحعم ىلاعت هللا قيفوتب ناك لب هل دادعتسا نع نكي مل هب مهل م

 كلذب ميركلا نآرقلا ىف نتماو مهبدإق نيب فلأ ىذلا وهف 0 هيلع هللا لص
 محبصأف .مكبولق نيب فلأف ءادعأ منك ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذاو ) مويلع

 (اناوخا هتمعنب



 سن مقال مس

 ةثعلأ إو

 مالسالا لبق برعلل ةرصاعملا ممآلا تناك : برعلا نم هرايتخا )١(

 ىلع برعلاب همامأ رختفأ نيح رذنملا نب ناعنلا ىرسك هركذ اب مهيلع زاتك

 ةرثكو اهناطلس مثعو اهنفلأ عابجا ىف مهيلع مورلا ىرسك لضفق « مالا عج

 تامانص ةرثكب مهيلعنيصلا لضفو اهتعاتصواوسكحم مهيلع دنا لضفو اهتئادم

 هيبن رايتخاب ىلاعت هللا دارأ دقو . ديدحلا ةعانصر برمحلا ةلآ ىف اهنمهو اهيديأ

 ةينارقلا هتزحعم نأش ءالعا ةيمألا ةمالا هذه نملسو هيلع هللا ىلص دمع

 ميقلا نيدلا كلذب هلسرأو ةيمأ ةمأ نمو ًايمأ هلعؤ اهيف سانلل ةهبش ةيأ ىننو

 نو أ نكمي ال ام ميركلا هن آرق ىف مولعلاو عئارشلا نم هيلع لزنو

 هيما الا رح ) لامع ةلزقا فت اذه لو: تأ لتسامأ مآ قف لكن يأ

 ةكملاو باتكتلا مهماعيو مهكزي هلآ هيلع داتي مهنم الوسر نييمآلا ىف

 ( نيبم لالضىل لبق نم اوناكثإو

 برعلا نع تزاتما ناو ممالا هذه ناف ىرخأ ةهج نمو ةبج نم اًذبف

 تقولا كلذ ىف اهتخوخيش روط ىلا تلبصو دق تناك اهتيندم نأ الإ اضيندع

 اموضخ اهكدلمل عضخت اهلمجو اهفعضأو اهسوفت دسفأ فرت الإ اهنم اهل قبب لو

 00 بهذتو اموهوم ادجتو ةيذاكة ظعاهبفتل ىرت اذه عم هو ى ءأ

 اهم ىف كلذ عم اهيف لسرأ واف ًايكرم البج ابسمت هيف لبجن اديعب ايهذلم



 - هع

 دون تاعف امو دوم عم داع تاعف امو ىسوم عم نوعرف ىلعف ام هعم تاعفل

 هباذع تانآنم ةبااب ابكاهأف ملا هذه عم ليقام اهعم هللا لعفلو ملاص عم

 ناك لب ريصملا اذه هن وب ا مم لأ ديري ىتلا ةوبالل ديرب هللا ناكامو

 ريمدتو راذنا ةوبن 7 ريمعتو ةمحر ةوبن اهديري

 دارأ سوفت نمىوقأ اهدارفأ سوفت تناكو اركب ةمأ تناكف برعلا امأ

 ىوقأت ناكقابيداعتو اهقرقت بيس ابنه فعضأ اهتعاج تناكناو مألا كت

 اذه مل عضخم كوام ابل نكحي لو ديدجلا نيدلا اذهب ضوبنلا ملا هذه نم

 ىذلا دحلا ىلإ نيدلا اذه ةواقم ىلإ موب بهذي ناكىذلا ىمألا عوضملا

 اهنكلو ةديدش ةمواقم اهنيد تموات برعلا نأ ركتت الو هب هللا مكساج

 ةمواقم فتبهذل رصيق وأ ىرسك لثم كلم اهبف ناكولو هل ةياهنلا ىف تعضخ

 اهنبآ دوجولا نماحمو اهم ىدوأ ايهذم نيدلا اذه

 هذه نع اهبسنو اهاصأ ىف الضف لقت اهئيمأ ىف ةيبرعلا ةمآلا نكست ملو

 ليعاعسا ىلا ىنيدلا اهبسن ابل ناك لب اهنندمو ابكلع اهنع زاتمت تناك ىلا مالا

 نمو داع دبعنم كلملا ىف ديعب ضام ابلو ل هيلع حونو مادو مهدار

 ىنيدتوم نم ردقام ابل كن دعب هللا دار دقر ةبراعلا برعلا نم مثدعب قأآ

 لك يعرب دز كحل كاع ود 1 دبع اعلا احر
 ضعب ىلع مهضعب بوعشلاطلست دهعىضقنيو اهبف عي رجلا ايحيل بوعشلا لكل

 | مهتم رخآ قيرف ةايح ىف رشبلا نم قيرف ثومو

 م نببطملا دبع شادبعنب ده وطه ا: مالسلاو 3١ ةالصلا هيلع ةيسن ) (
 وبس بيب ب ديس

 : . نب رهف نيبلاغ نب ىؤا 0س جك نإ مرد لإ بالك نب ىدق َس فائم دبع نبا

 نا“ "رازب نأ سقم نب سايلا نب ةك ردع نس ةعزج نب اك رضنلا نس كلام

000 



 د مها

 نيثالث ىف مالسلا امهيلعمهربأنب ليعامسا ىلإ ناندع ىبتنيو. ُناندع نب دعم

 ضعب ىف ءاج 6ناندع ناكاذإو هنم رثك أى ليقر كلذ نم لقأ ىف ليقو ابأ

 نيب ام وحن ليعاعتا نييو هنيب ام نوكيف مالسلا هيلع ىمومل ارصاعم تاياوراا .

 كلت نم لوق وهو ؛ طقف ءابآ ةعبرأ مالسلا امبيلع مهرب نب قحساو ىموم

 نب بوقعي نب ىوال ني تابق نب (نار<) مارمع نبا وه ىموم ناف لاوقألا

 اومن كلذ ىلع مالسلاهيلع ليعامساو سو هيلع هللا لص دم نيبام نوكش قدس

 هيلع هللا ىلص دم لبقوهو مالسلا هيلع ىسيع نكلو ابأ نيرشعو ةعبرأ نم

 ةعبرأ ليقو ابأ نوعبرأو نانثا ميهربأ نيبو هنيب نكن ورق ةتس وحنب سو

 ليعاعتا ىلإ ٍلسو هيلع هللا ىلص هبسن ىبتذي نأ اذه مم لقعي الف نوسخو

 ليعامماو ناندع نيب ىذلا لعلوأ ءاب ًالاربشا هيف ىذلا لعلف طقف ددعلا كلذب

 ببس نإ لاقيو مالسلا هيلع ىمومل ارصاعم نوكي الف ءابآ ةعبرأ نم رثكأ

 نوعجر بنتك باص اونوكي مل ْبرعلا ءامدق نأ ناندع دعب ايف فالتخالا

 ىورام هيفاني اذه نكلو ضعب نم مهضعب ظفح ىلإ نوعجري اوناك امنإو ابيلإ

 ىل رهظي ىذلاو دعمو رازن دبع نم برعلا ىف ةفورعم تناك ةياتكلا نأ نم

 دهع نم الا اهتغلو امتدحوو اهنأش ا ةماك روهظ ادبي ل ليعاعسإ ءانأ نأ

 اذه ىفف برعلا نمستك نملوأاناكارازنو ادعم نا لاقيو رازنو دعمو ناندع

 أدبو ىربعلاو ىريجلا اهلسأ نع اهلالقتساو ةيئاندعلا ةئللا روهظ ادب تقولا

 مهتغل ىلع ةظفاحلا عم ةفلتخملا اهعاقتي ىف نوميقيو ةربزجلا ف نورشتني اهلهأ

 دعم هاوبأو رازن وهو هرصع ىف ترهظ ىذلا لبمإإلا ىلا ءاتتالاو ةديدجلا

 . كف مالسلا هيلع ليعامسا ىلا ءابآلا نم مهلبق نم ظفحب اونعي لو ناندعو

 ىف نيدعابتملا نيليمألا .نيذه نم ثرمأ ناكو مهترهش مدعل مهايسن ىلا مع

 كناو . مالسلابياعجم ونو مدأ نم رشبلا رمأك ( ناندعو ليعاعتا ) ْنم رلا



 مدس قالا

 نبأ ٍنكلو ىاندعلا لصألا كاذ ىلا ىمتنت ةيبرعلا لئابقلا نم ةليبق لكى رثل
 مهنأ كال ؟ تاندع لبق اوناكنيذلا نب ريثكللا ءاب الا نم ليعامسا ءانبأ
 باغو مهيف اوجمدنا يو نييناندعلا برعلا كئاوأ ىف نودوجوم
 برعلا نم ىقب ٍنمجمدنا ام لثم كلذ ووهتدح وب اوروظ امنيح مهيلع ن ويناندعلا
 ةدحاو ةمأ مم ةيراعلا برعلا ىف ةداابلا

 نبا بهوتنب ةنمآ ىهف هيأ اه هنأ ةرج نم مالسلا هيلع هبسن اذهو ش

 هيأ ةهج < هيسل ىف سمالا دملا وهو بالكن ةرهز نب فانم دبع

 ش ٠ . هيف هعم ممتجلف

 دقو ةعازخ دعب تيباا ةندسو ةكم ناكس شرق مث مالسلا هيلع هموقو
 رهف هنأ ليقو بالك نب ىءق هنإ ليقف هيلا نومتني ىذلا شيرق ىف فلتخا
 ىدنع ب رقألاو ضم هنا ليقو سايلإ هنا ليقو رمشنلا هنا ليقو رهشألا وهو
 ْ مهقر رفت دعب هموق ممج هنأ خيراتلا ىف تبث ىذلا وه 'هنآل بالك نب ىمَق 5

 كلذبو مهيلغ ةعارخ مث مرجامب ترئأتسا نأ دعب كم ىف ةسايرل مل داعأو
 اوعمجتيل مو 6 ميلا شرقتلاو « هب موعمجلل ًاقلرق هموق ىو اعبي ىب

 اهناف اذه عمرعىمق دعب الإ ةدحتم ةفل اتم ةرهاظ ةليبقكا مهرمأ قرعو

 مق عرف لع رمتتت لو كم اعورف لك اهيف لخد هدهع ىف كاذب تينا
 ىمقل ال ةليبقلا هذ بقل ناكممسالا اذه نأكل ذلك نم .برقألا لعلو 6 هذحو

 اندجرام ىلع ىعق دوع نم الإ كلذب ملل 0 0 ا
 تامحاهم ل اماف بهو تلب ةنمآ همأ دبع أ جوز + : هتدالو :مدالو ©

 دع قل هلاوخأ دنع ةنيدملاب نفدو نبروشب هله دعل قوت نأ ثمل 20 هيك

 0 ةكدلا هتينم هتتكردأ دأف ماشلا ىلا ةرامك ىف بهذ دق ناكو راجتلا نإ
 .ناكو بلاط ىبأ همم راد ىف همأ هتعشو هلم ةدم تعالو « هتراجت ن ا



 دل مابا

 يقف راقت نطل ديفا قمتم ىلا! كاسر أ 2 هترع قي مسمأ :ققف
 لو برعلا دنع تقولا كلذ ىف ًاعئاذ ممالا اذه نكي لو ادم هامسو ارورسم

 (طيلقرابلا) ىنعم وه هب هللا همطأ ىذلا مسالا اذه نأ بلطملا دبع ردي نكي
 نورهشلالثيح نم هقلخابيلا قوسب هللا ةدارإ اهنكلو هب ليمن الا رشب ىذلا

 لوألا عيبر رهش مسات نينثالا موي ةحيبص ىف ليقلا ماع ىف هتدالو تناكو.اهب

 ش ىحيسملا داليملا نم 0الا ةنس ليربا نم نيرشعلا مويلل قفاوملا

 ىداوبلا ىف عضارملا سمتلك نأ شلرق ةداع نم ناكو :هعابمر -.(4)

 نآإل ةحاصفلاو ةباجنلاو ةمالسلا ىلإ برقأ لاقي اهف كلذ نوري اهدالوأل

 دعس ىنب نم ةوسن تءاؤ ةعزعلا فيعض نهذلا ليكن وكي ندملا ىف ىلرملا

 مهنعضري الافطأ نسمتلي برعلا لئابق حصفأ نم ىهو نزاوه نم ركب نبا
 ثكف ةيدعسلا ةميلح بيصن نم ةيهل,الا ةيانعلاب ظوحلملا لفطلا اذه ناكف

 | ش تاونس عبرأ ىلع وب رت ةدم اهدنع

 ,ساعلا .نكلو .هماسن نأ اننكمي ةيدابلا ىرم ةباحنلاو ةمالسلا ساكلاو

 دبعلا كلذ ىف ةكمو شيرق نأش نوكي نأ الإ هميلست اننككال اهنم ةحاصفلا

 مجغلا طالتخاب اهنم ةيبرعلا ةحاصفنا باهذ دعب ةيمالسالا ندملا نأثك

 اهيخ ةيبرعلا ةحاصفلا ءاقبل ةيدابلا ىلإ مدالوأ نواسري اهلهأ ناكف برعلاب
 اهتجنل تناكو ةغالبلاو ةحاصفلا دبم تناكت قولا كلذ ىف ًاشيرق نكلو

 : الإ مهللا ةيدابلا نم اهدالوأل ةحاصفلا سدتلت فيكف ةيبرعلا تاجبللا قزأ

 نوكيدقو؛ةيدابلاتاجه ةحاصف ال مالكل/ناسللا ةعواطم اهب دارملان وكي نأ
 فيبضلاو ءاتشلا اتلحر مهياع هردت تناكام ببسب دبعلا كلذ ىف شيرق فرت

 .ينرأش اذه لازي الو كلذ نم هريغال ةداعلا كلت مييف نس ىذلا وه

 انموي ىلإ نيفرثملا
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 ةئيدملا ىلا هتذخأف همأىملا عجر عاضرلا دبع متأ املو : همأ ةفو - (0)

 ءاوب الب تنفدو قيرطلا ف اهتينم اهتكردأ اهنم امتدوع ىفو هيبأ لاوخأ ةرايز
 نعأ مأ هيأ ةالوم هتنضأ هرم نم ةسداسلا فكلذ ناكو ةنيدملاو كم ني

 ىف اريطخ ارمأ هيف سرفتيو هل قريو همركي ناكو بلطملا دبع هدج هلفكو

 اذحو بلاط نأ همم نك تاوئس قاع نبا وهو هدج قوت م هليقتسم

 ىلا ةرم هذخأف ةراجتلل هرافسأ ىف هعم هذخأي ناكو هدج وذح هماركإ ىف

 نوكي هنأب همعربخأو هيف سرفتف ىريحب ىمسإ بهار ىرسدب برقب هيقلف ماشلا

 بتك ىف فيعض ةمالا هَذه دنس نإ لاقزو ذ وبيلا نم هرذحو ميظع نأش هل

 ثيدحلار كتم وهو ناوزغنب هللا ديع اماورنمو ةلسرم اهئاياور لكو ثيدحلا

 ا ملسو هيلع هللا ىلص ادم نأ نييبدوالا نيخروتملا شعب عزيو يهذلا دنع

 نس ىف ةرفسلا كلت ىف سو هيلع هللا ىلبع ناك دقو هيوعد بهارإا اذه نع

 كلت ىف سيلو هنع كلذ ذخأ نم هنكمتال ند ىهو ابنم ًابيرق وأ ةرشاعلا

 ىلا ةينارصنلا ىف نيقراغ نامهرلا ككلوأ ناكدقو هنم اعيش ذخأ هنأ ةصقلا

 ال ابيف ىلزج حالصا ثادحإ وه هيف مدحأ ركحف, ناكام ةياغو مهناقذأ

 اننلا ىرخأ ةئيرتكو ةديذحت ةودشب اهمدق

 برعلا ب ورحوف راجفلابرح انركذ دق : رابفلا برح ىف هكأرتشا ()
 ناكف ةئس ةرشع عارأ نبا وهو هيف ملسو هيلع هللا ىلص هك ارتشاو ةيلهاجلا ىف

 لاقف ذكموي هدهشم نع هتلاسر دعإ لكس دقو ( لبنلا مهواني ) همامعأ لبني

 ىف ركتم ريغ لاتقلا اذه لثمو . وق ىلع اودع مهنإ هدهشأ مل ىلأ ىرسام

 هك ارتشثا قلي ناكام معآ ابورح تناك ةيلهاجلا ٍبورج نإ لاقي الف مالسالا
 مسالا كلذ اذهبتيمسو مرملا ربشألا ىف تعقو ىتلا برملا هذه اصوصخ اهيف



 ع

 لتق ببسب برملا هبله تناكو طقف نيدتعملا بناج نم ةمتآ ةيلهاجلا بورك.

 ةنانكحو شن رق ىلع اهإك سيق تماقف ىسيفلا لاحرلا ةورع ىتانكلا ضاربلا

 ش بنذملا بنذ ءىربلا لمحي الو مهنم دحاو بنذب مثذخأت

 برح نم شرق عوجر دنع ناكو - : لوضفلا فلح ىف هكارتشا.(9)

 اوماق الإ ثريغ نم وأ ابلهأ . نم امولظنم كى اودجي الأ ىلع اوفلاحتف“راحنفلا

 هللادبعرادق ناكودما أ عمالسو هيلع هللا لص هرضخ هتفاظم هيلا درت تح هعم

 ناد قافاح . قموم عم تدهش دقل ( ةلاسرلا دعب هيف لاقو ىميتلا ناعدخ نبا

 (تنجال مالسالا فد. ثيعد ولولا مح هن ىل 3 بحأام ناعدج نب هللا دبع

 هسا مواظملا ةرصن ىلإ  ةوعدلا الإو هلأ مام الإ كلذ نم ديرب الز

 هيلا ناكول وذكع ةصاختناك ىتلا ةوعدلاهذهىلإ ةحاح قبت ا و مالسالا دعب ةماع

 ايبدايحأل ابيف كلذ دعب ةحاح

 ةديس ةيشرقلا ةيدسألا 1 تنب ةحمدخ تناك : هحيدخب ' هجاوز (4 "3

 هأيإ مهيراضتو اهللام ىف لاجرلا رضاتتت تناكو ةراتو لامو فرش تاذ ةير

 هللا ل صدمحمعتعمسفال اه همسأ ادإو ا كرو ةلأه وأ اهجوز اننع تام دقو

 بئاسلا ايف كراشو ةزاجتلاب لْعَمشا دق بش نيح ناكو هتنامأو سو هيلغ

 * نطعت تلاكام لضفأ هر ماشلا ىلا اطلاع جرخيل هتيلطق بئاسلا ىلأ نبا

 ل ترم ايظع ًاحبر ال برو ةرسيم اهمالغ عمر فاسف « هريغ

 ..نيعبرأألا وحب اهنس ناكو ةنس نيرشعو سخ نبا ذئموي وعو هجاوز ىف

 ةلضافلا ةديسلا هذه. بلط دري نأ هلثمل ناك امو اهسفنل هبطخمت هيلا ت تاسرأف

 .ةديئصلا سفنلا نف الإ نوكيأل كلذ لثف ةميق اهنسو هنس ني ب قرفلل لعجو 7

 ساه الك عسأ ناو رم اهم ىلع لخند تح همامتأ عم بهذو اهبلط باجأف



 بس اأو سم

 ءافولاو ةرنثعلا نسنح يف الثم اناكو لعل ريخن ان: ناكو جوز ريخم هل تناكف دل
 ةنيطبقلا ةيراغن نما ناك هناك ميهربا ادنغام مهاكمدالوأ هل تذلوو ةيجوؤال

 نوح دشأ اهيلع نوف ةنس نيرشعو سل دسب تنام قت> اهريغ جوزتي مو
 نكرم لك أبو اطام ىف لمعي ناكو « اهيلع ىتابزو اهركذي هتايح لوط لظو
 ىنْخلا ىوذ نم اهعم خبضأف هنم ةىشإ ةيلع نضت تناكام اهنأ ىلع هلم ةحيتن

 نم هلغشت تناكر ومأل هتاقوأ ضعب ىف غرفتي نأ كلذب هنكمأو ةكع راسيلاو
 « ىوأت اهتي كدبي ملأ )لاقف ةلاسرلا دعب كلذب هيلع للا نآنا دقو 58

 ) ىنغأف الئاع كدجوو « ىدبف الاض كدجوو

 مهانغ ىف ريبك  ثأ ةراجتتلاب اهلهأ لاغتشاو دك عقومل ناك: هدبعت (5)
 كلذ نع مهعدري نيد منكي ملو تاوهشلاو تاذلملا نم ميظع ظمحب مذخأ ا
 نم سو هيلع هللا ىلص ادمتم هللا ةيانع تظففخل لالحلاو مارحلا هب نوقرعلو

 فتائوأألا ىلا تضغب تأت امل) مالسلا هيلع لوقي ناكو هرغص ىف هلكك لذ

 لوحم كلذ لكيت زم الإ هلعفت ةيلهاجلا تناك امم ءىشب مأ ملو رعشلاىلاضغبو
 هتلاسرب هللاىنمرك أح |مدعب ءوسل ثتممهام م كلذ نم ديرأأم نيوىند هللا

 اه مسأف ةكم لخدأننح ىمنغ ىل ةرتعلأ ول ىعم ىعرب ناك مالغل ةليل تلق

 اف تمنف ىلذأ لع هللا برضف كلذل تنملإ- مهضعي سرعل ريمازملاو فوفدلا

 :ظفخ ( كلذ لثم ىرخأ ةرم ىارع مث ايش ضقأ ملو سمشلا سمئالإ ىنظقيأ

 موملظعأ و اثيدح موقدصأ واقلخ ةموق :نسحأ ناك ىتح اهلك ةيلظاجلا لئاذر نم

 : ةملاصلاروقألا كلت نم هيف هللا مج امل نيسألا هوسنسق, شحفلا نع غدميأو:ةنامأ

 * مق اهق .عوقولالالضلانم' دارئ الف ( ىدبف الش كدجوو ) ىلاعت هلوقامأو



 د 4| دع

 نيح تولا كلذ ىف ةريللا نمهيرتعي ناك ام هب دارملا امئاو كلذ نم هموق هيف

 مدجوفتانايدلا عيمح ع ىذلا داسنلا كلذ طبسو ىف هسقن هب ْدْجَأِب ايف ركفي

 هتبادهكلذب ىنعيهنإ ليقو مالسالا نيد ىلإ هادبف اهات اراتحم كلذ ىف الاض هلل

 هتلاسر لبق فنحتلا ىلا

 هيف ديعتيف |روش ةبس لك نم ءارح راق ديعقي لبو هيلع هل ىلص اكو
 ركيتتلاب راغلا كلذ ىف هبر.دبعي ناكف اهتيلهاج ىف كلذ لعفت شيرق تناكو

 . ةكملإ عجر رهشلا كلذ يضق اذاف نيك اسملا نم هدصقي نم ييطيو رابتعالاو

 .ىلع هثوبن ىلبق هتدابع ةقيرط ىف اوفلتخا دقو هتبي دصقي من ةبعكلاب فوطيف
 رابتعالاو ركاب انلق امك تناك اهنأ حجرألاو ةريثك بهاذم

 .ةنس نيثالثو سمح نبا وهو كلذ نإكو : ةيعكلا ءانب ىناكأذ 100(
 ْ تداراهليق صج قي رحم !هنيهوت ىف دازو اهماردج عردصت فراج ليس ءاخ

 تناكو ةوربو ىنغنم هيلاتاصو امب قيلي لكشب اهءانب ديعتو اهمدهت نأ شيرق

 ضعب اهي زاكت ةرفح اهيف ناكو اهل فقسال ةماقلا قوف ةينب اهل مبمده لبق

 ةينيدةزهاظ كلتو. مهمواق يف اهماكمل هنم اوبيهم اهمده ىف اوعرش اماف اهاياده

 ؛ م9604 ةنس اهريمعتو ةنعكلا مده قير اميح مالبسالا دعإ اهريظن ابل دجو

  اهريمعتو اهمدهزاؤح ىتفأ.نمىلع ءاملعلا ضعل ببمعتو كلذ ىف اوب رطشاف
 .. اهمديب ,نوديرتأ مهللاقف ةريذملا نيديلولا مهيف ماق كلذ شيرق تبإه ابلف

 عرش هو نيحابصملا تالبالهللانإلابتفحالبسالا ,لب اولاقف ؟ ةءاسالامأ حالصالا

 ًافنعص هيف اودجوف مالسلا هيلع ليعاعسإ ساشا ىلا أواصو ىتح هوعنتف مدهي

 اهنف اذاف دؤهيلا نم لجز مهل اهأرق ىّح اهيف ام اوفرعي ملف ةينارسلاب ةبوتكم

 'تقلخ موي ”اهتقلخ ةكب وذ هللانا) : همام كرات خيراتب قلعتي مالك
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 اذهىف نأ نظيدقو (.. . . . . ردقلاو سمعلا تروصو ضزألاو تاومسلا
 ةحبم ىلع ةلالد مفعأ ةينايرسلا فحضلا هذه ىفو نكمي هليوأت نكلو ةفلابم

 ' قارعلانم م السلاامهيلع هوبأو وهف ةكمب ةتماقإو ةبغكلا ءانب ىف ليعامسأ ةمصق

 ئ ْ ةينايرسلا ىه هيف امبموق ةْغل تناكو

 الو لب ريما قولا ةقق هللا فيما وةسكملا ءافيورت د كيسا قو

 ”ايفارقأ لفسنو ءانبلاا لع ردو اطيق ةزاوكو وواجب ترها رورو
 * ميعم لخحي سو هيلع هللا لص دمت ناكو مهفاتك الع ةزاكللا نذل

 ضرالا نع ابمأب اوعقرو عرذأ ةعست كلذ لبق ناكو اطارذ رشع ةيئامت اهءانب

 كر دق. نطينلا نا ةرفم دخ نيف اف نفع كو ضر الإ هلا دنس نع

 مالسلا هيلع ليعامسا دعاوق ىلع اهومتي / مبنكلو تمطحتف لدا ل ىلا اهب

 يلا اونبو 0 اهتمت اًرسزخاف اب اهناك ودار ىلا ةسللا ةقفلا قيضل

 ةبعكلا نم هنأ ىلإ ةراشإ اريصق ارادج

 .لمحم نميف مهفارشا فلتخا هعضوم ىلا دوسالا رحملا ةدامإ اودارأ الو.

 ىوزخملا ةريغملا نب ةيمأ وبأ مطل لاقف كلذ ىف مهني برح مقت تداكو هيلا

 - : لوآل رمالا لكت اولاقف «'همكحب نوضرت نم مني اونكحو اوقلتخت ال موقاي

 اولاقف « ملسو هيلع هللا لص. دم لخاد لوأ ناكو  دجسملا باي نم لخاد

 لك ذخأتل لاقو رجلا هيلع عضوو هءادر اي 1 انيشد نيمالا اذه

 ةبكحلا هذهب لازو هعضومىلإ اواصو تح مهلكه ولم بوثلا نم ةيجانب ةليبق

 . مهيب عازألا ةيدمحلا



 ةرحبهلا يلا ة ةثعبلا

 هيصع دقو هموق نيب ةنس نيعيرأ ملسو هيلع هللا لص ثكم : هتلعإ )01( ا

 ' هذه هاماحتام الإو هداسف فرعل بير الب ناكو هيلع اوناكامو كرشلا نم هللا

 مموعدب هثدحم مل هسفن كلو ةليوطلا ةدملا
 ” كلذ ىلإ مهاعد دقو هكر ىلا

 رمتسال هير لبق نم كلذ فاكب ملوأ هنأب مزجت نأ انئكميو .٠ هلبق ءاقثحلا شعب

 ش له ملسو هيلع هللا للص ناك دقف « مهرمأ همبي ملو هسفت ىمأ ىف هتايح لوط

 ا ةيحم كلذب بستكا دقو«ةفلآلا نسح « ةريشعلا ليمج « هرمأ لوأ نم قلملا

 ةدملا هذه لوط هياع ىض#ت تناكو هسفت ىف اهرثأ ةبحلا كلتل ناكو هل هموق

 هيلع مهءانثو هل مهتبحم رسخيو مهنييو هنييام دسفي القل هيف مه امع ءاضغألاب

 صخش لكف ىلإ فيلكتت كانه نكي ملام هنأأل جرح نم كلذ ىف هيلع ناكامو

 .سأيلالا وعدت مهتلاح تناكدقوهموق عم هسفن مأ ىف ةحلصملا 0007
 . مييف ةيحانلا هذه نم

 ا سو هيلع هللا لص هلاح نم هذخأت ىخضيرات ىسفن ليلد اذهو

 هنأ يأ كلذ ىلإ فيضنو انرصع حبلا هذه لثم بلطي نمل ةجنح هقوسنو

 ةأْخ هيلع تربظوتلا ةرهابلا ةحاصفلا كلت هيلع رهظت مل ةليوطلا ةدملا كلت ثكم

 . نأ دبالف ةيبرعلا ةحاصفلا رهاظم مظعأ ناك ىذلا رعشلا هركي هرغبص نم ناكو

 , ىتلا ةيهلالا ةلاسرلا الإ وهامو هسق رع جراخ ىمأ نم اضيأ كلذ نوكي

 تدنسفأو ةطيسبلا ناكس لك ىلع ةينثولا هيف تغط تقو ىف اهل هللا هراتخا

 ةيدوبيلا ىف اهنم رُدكأ ةيئارمعنلا ىف اهرثأ ناكو نيتيقابلا نيتيوامسلا نيتينايدلا

 نم ةفئاط تمجزو هللا نبا هنأو السلا هيلع ىسيع ةيبوبرب ىراصنلا تلاقف



 دن فو نع

 ىراصنلاو دوهيلا نم لك معز لب ىسيع ىف ىراصنلا ت«زام ريزع ىف دوبيلا
 نوثلب هللا نود نم ابايرأ مهنايهرو م رابحأ اوذْخْلاو هؤابحأو هللا هانبأ ممأ
 لبقي اداهتجا ةيف نوري اوناكح امو مل هولوقي ام لك نؤلبقيو مبعم موقع
 ةيمالسالا قرفلا ضعب هدقتعيام لثم مهيف نودقتعي اوناك لب ًاطاو باوصلا
 ءابسلاف ىلاعت هللا هطبري ضرآألا ىف هنوطبرب امو نوموصعم مهنأ نم مهتُنأ ىف
 مهتبترماهنإو ءاماعلاو نابهرلاو رابحألا ةبتيص ال لسرلاو ءايبنآلا ةبئرم هذهو
 نوكرتيو هيف نوبيصي ام سانلا ذخُأيف أطلغاو باؤصلا ليقب ىذلا دابتجالا
 هيلع مهنوزذعيو الملا

 هيلع هللا لص هداليم نم نيعبرألاو ةيداحلا ةنسلا ىف ةئعبلا لب لوأ ناكو
 كلذو(م١11ةنس سطسغأ 5) ناضمر رهش نمرشع عباسلا نينثالا موي لسو
 هلوقبوهيف هلوزنًادتبا ىذلا ربشلاوه ناضمر رهش نأ ىلع ميركلا نآرقلا صنب
 نيعجللا ءاقتلا ناكو ( ناعججلا ىتتلا موي ناقرفلا موي, اندبع ىلع انل زن امو ) ىلاعت
 ناضمر 1 نم رشع عياسلا ةعجللا موب ةحتببص ىف ردب موب

 رشبأ : هل لاقف مالسلا هيلع ليريج هءاج ءارح راغ ىف امان ناك انيِبف
 لاقف « ًارقا : هل لاق مث ةمآلا هذه ىلإ هللا لوسر تنأو لِ ريج انأ دمتاي
 . غلب ىتح هيلع ماني نابكى ذلا )١( طْتلاب هطغف هذخأف هتيمأ ىنعي ءىراقب انأ ام
 . .هلسرأ مث ةيناث هطغف 6 ءىراقب انأأم لاقف « أرقا : هل لاقو هلسرأ م دهجلا هنم
 ًارقا ) كاقف هلسرأ مث ةثلاثلا هطغف هذخأف « ءئراقب انأام لاقف « أرقا هل.لاقو
 ىذا « مركحألا كبرو ًارقا « قلع نم ناسنالا قلخ «قلخ ىدلا كير مساب
 ليريج فرصا مث ملسو هيلع هلا ىلص اهأرقف ( ملعي ملام ناسنالا لع « ملقلاب لع
 7 اتك ىلق ىف تبتك,امناكف.ىون نم تبببف لاق هنع

 ش طسبلا نم برض (1)



 عورلا نمدب 1 امتهيلق فحرب ةحمدخملا مجرور راغلا سو هيلع هللا ىلبص كرتف

 لصح ام اهرشأو ةربرعشقلا هذه هنع كورلا ( نياق قوامز )اط لاقف

 تاوالك ]4 تلاقف بع قء وش هل لضم نأ ىدخو هئف قولا 5 ردو

 ؛ مودعملا بسكستو ؛ لكلا لمحتو ء محرلا لصتل كنإ « ادبأ هللا كيزخيام

 نأ ءارمالو ؛ ماهوأألا وأ نيطايشلا كيلع طلسي الف ؛ قملا بئاون ىلع نيعتو

 ناكو لفوت نب ةقرو اهم نبا ىلا هب تقلطنا مث ( كموق ةيادهل كراتخا هللا

 سومانلا اذه ) ةقرو لاقف هل لصح امب هربخأف ليجتألاو ةاروتلاب لع هدنع

 ليريج وه ءايبنآلا ىلا هللا لودر نأ فردي ناكو ( ىموم ىلع هللا لزن ىذلا
 نأ رظتني نكي مل سو هيلع هللا لص ىنلا نأ انيرت ةصقلا هذهر < مالسا| هيلع

 رظنلا مطقب اهيف هقدص ىلع هيف منصتال ىذلا اهقايس لديو ةوعدلا هذبب فاك

 نأو لصح ام هل لصحي نأ ىنثلل قحو اهب: كلذ دعب ديأ ىتا تازدعملا نع

 مالسلا هيلع مهرب لعف دّنو رمألا اذه هدبع لرآل اهب مقام هسفنب موق

 فق قد اذو ميهربإ لاق ذإو ) هتوبن لع دبع ىشم نأ دعبو هلبق الذ لثم

 ( يلق نمطيل نكلو ىلب لاق نمؤت ملوأ لاق ىلوملا يبت
 بلطي راصو كلذب اذه دعب لسو هيلع هللا لص ىنلا بلق نأمطا دقو

 اهيفلاوقألا حجرأو هيلإ هقوش دتشيل ةرتف هنع عطقتاو هآر ىذلا كلملا اذه

 هدجو ةدش نم ميه راص هنأ هقوش ةدش نم غلب دقو أهون نيفارأ تناك انآ

 نم ارذح اهنم هسفت ىري نأ هل ودبي لبج ةورذ ىتأ ااكر اصو لابجلا ىف

 عمم ذا ىثعي وه اميبف كلم هور نع هم نيالا اذه نعل للا هيأت

 0 ءارحراشب هءاج ىذلا كلملا ذاق هرمدب هيلإ ع اعلا تاتو

 مونلاف كانه هآر نأ كعب ةظقبلا ىف ةراادذه هل هتؤر أ بعرف 1 قفوالاو

 حجرات ه م



 مح اة دش

 مق ردملا اهيأي ) هيلع ىلاعت هللا لزنأف ( قورند قورثد ) لاقو هلهأ ىلا مجرُف

 ركسشتت .قع الو رجعط زجراو رهظف كباثو .ربكف كىرو رذنأف

 ( ربصان كبراو

 اهثم دارب ةمحر ةوبن انلق ام ةوبتلا هذه تناك : ةوعدلاب هرارسإ (؟)

 فرأ كلذ ىضتقاف مبك الهإو ثراذنإ ال مهبلإ لسرملا ةباده ىلا لوصولا

 لوسر ادتباف ةلاحلا هذه ىلإ اهم ىدوتال ىتلا كلاسملا اهم كلسيو اهيف فطاتب

 ةمدخ هتباحأف هيب لهأ ًادناو هل ةياحالا هيف مهوب نم أرس وعدي هللا

 دالوالا رع القم نآك أيا نآل هت ىف اقم ناكو بلاط ىلأ نب لع ةناعأو

 هاني دق ناكو ةثراح نب ديز هالوم هباحأو هدالوأ دحأك هتلافك ىف ناكف

 أ 507 لهأ ريغ نم اعد مث نعأ مأ هتالوم هتاجأو هموق ةداع ىلع

 هباحبصأ نم عمجب هلا ناو وعو ف هوسات مظعأ هريشاو هاحأف زك

 ىلا نب دعسو فوع نب نمحر ا دبعو ماوعلا نب رهزااو نافع نب نامع مهنم

 نيرا ع اونا نورك راف مهلك اوماسأف هللا ديرع نب ةحلطو نفاق

 ديز نب ديعسو حارجلا نب ةديبع وبأ مهنمو نيلوألا نيقباسلاب نومسملا و
 دبع نب هللا ديعةماس وبأو ثراحلا نب هللا دبعو رساينب رامعو ىورلا]بيبصو

 مشاه ىنب نم مهيف نكي ملو مقرألا ىنأ نب مقرآلاو نوعظم نب نامعو دسألا

 ِ ش ىلع ريغ ىنلا موق

 مونيدماكحأ مهماعيو اهيف مهب عمتجيل مثدأالا راد هللا لوسر راتخا دقو

 نكممدعل*ريغ نماذهلثم ىلا ع وطأ نابشلاو شيرق نايشنم مهلك اوناكو

 هللا لوسر ناكدقو هيلع نامزلا لوطب ممدوجحو مهسوفت نم كرشلا فلإ

 اذه نأب هللا هربخأف هنع مهضارعإ هنزحيو مهعم هموق ءاربك ناميإ ىلع صرحب
 اف ) مبماوقأ تايرذ الا مهب نامالا ىلإ ردابيال هلبق نم ءايبن"الا نأش ناك



 مس هاا

 نإو مهنتشي نأ مالمو نوعرذ نم فوخ ىلع هموق نم ةبرذ الا ىمومل نمآ
 ( نيفرسملا نمل هنإو ضرأالا ىف لاعل نوعرف

 ةكرابملارادلا كلتىف نابشلا كئلوأب عمتي لس و هيلع هللا ىلبص يبنلا ثكمو

 ناهو مهنامدب جزتما ىتح مهيف هتبثو مهيد نوما اهيف مهملع نينس عبدأ وحب
 رمج) شبرق نابش ىوقأ نم نايظع ناباش هيلا مقنا مث هيف هوقتل ام 0
 نأ هللا لوسر ىلع رمم أو امهم اوزعف ( بلطملا دبع نب ةرمحو باطحلا نبا
 نإبخلإ كقئلوأ مج من ابي رهملا ىن هل هللا نذأ نأ ىلإ رظتناف هتوعدب ربظب

 نم مب جرشد ميد ىلا ةوعدلا ىف مهسوفت لذب ىلع موسقتأ اونطو نيذلا
 ةرمجوامس دحأ مامأ رمح نيفص ىف مهب راسو اهيف مهب عمتجم ناك ىتلا رادلا كلت

 اهب فاطو مهب ىلصف ةفرشملا ةبعكلا ىلا ةكم عراوش قرتخاو ىناثلا مامأ
 كلذ رم اهيرق تباصأف ةيقرالا مراد ىلإ ماظنلا اذه ىلع مهب عجر م
 : ةوعدلاب رهجلاو عارصلا دبع هب ادتباو اهلثم مهبصي مل 3

 ىلإ وعدي ةدملا هثللت لسعو هيلع هللا ىلص يبنلا ثبل : ةوعدلاب هروج (©

 دعس انيبف ةكسم باعش ىف مهمالصب نوفختسي نوماسملا ناكو ارس مالسالا
 مويلعرمظذكم باعش نمبعش ىف نواصي باحممالا نم رفت ىف صاقو ىلأ نبا
 مولات ىتح نوعنصي ام مويلع اوباعو مورك انف نواصي, مثو ل نيكرشملا نم رمت

 و مالسالا.ىفقيرأ مد لوأ ناكسذ هحبشفريعب ىحط حلب مهنمالاجردعس برضف

 هللالوسر اهب رهخل ةوعدلاب رهجلا نم دب رمت حاملا نم ناكامو اذه دعب نكي

 نيكرشملا نع ضرعأو رمؤت امب عدصاف)هلوق هيلعىلاعتهللالْز او ٍلسو هيلعهللا ىلص

 ونبو لفون ونبو )١( بلطملا ونبو مشاه ونب مثو ( نييرقألا كتريشع رذنأو
 ةوعدلا كلت ىف فطلتلا هب دصق ام ايليأ اذهو فانم دبع دالوأ سعث دبع

 رلق قيس صوف ءاجامو مشاه نببلظملادبعرعو فائمدبع نيبلطملا(١) :



 ا

 ةلصأتسم ةمقنب هجالع ىلإ اهيفدانعلا لصي الو حاجنلا ىلإ اهليبس ْذِحّأَل ةماعلا

 مول عنصونيعب رأوة سما وناكو ب بلاط 1 راد ىف بلطملا دمع ىف الوأ مخل

 ميل !وةفاكق اذا ىلإ ىناعب دقدألا نإ بلطملا دبع ىناي مهل لقا واكأ املف اماعط

 نال 000 ىلا ؟وعدأن أوةصاخ

 انأ هنعّشا ىضر ىلع هلاةف ؟ هب مايقتا ىلع ىقرزاويو رمأالا اذه ىلا ىنبيي نف

 اوبيبي ملف موقلا تكسو رشعلا قوام دك و ان مدحأ ناو هنأ لوزا:

 ةداعاواوعكسمو لع تاحأت مويلع ايناث لوقا داعأ مث ساجا ىلعل لاقف ءىشب

 مهنم دحأب جي ملواوفرصنا مث ىخأ تنأف ساجا هل لاقف اوت سو باجأق انلاث

 تلك وا هللا وهلها تدك ال دباراا نا : مل لاققف فانم دبع ىن عمج م

 الإهلإال ىذلا هللاو كتررغ ام اعيمجس اناا تررغ ولو ؟تبذكأم اعيجج سانلا

 ناعبتلو نومانت اك نئومعل هللاو ةفاك ساناا ىلاو ةصاخ ميلا هللا لو درا ىلا وه

 ءوسلابو اناسحا ناسحالاب نوزد:لو نولمعت ا نيساحتلو توظقيتست اك

 نب ببل ىلأ < ريغ انيل امالك موتا م كيف . ادبأ رانلوأ ادبأ ةئلل اهناو اءوس

 لبق هيدب ىلع اوذَح : لاق م ؟ انتعمج اذنلا كالايت : هل لاق هناف اف بلطلا دبع

 وب لاق ملت هويتنا ناو مالذ نذا هويت 1 نا: قزعلا هيلع عمتجم 0:

 ام مهنم دعا ع 1و اوفرمعتا م انيق ام ةئعتعل هللاو : بلاط

 اهيلع ريكف اهل مهتدابعو ” هتان باع و مالسالا ىلا اهلكاشيرق امد مت

 هثوبن لمق هل اهرهظت تناك ىتلاةمللا كللث دعب ءادعلاهثذبانو كلذ

 نود اهؤاهفسو اهؤاسؤرو اهؤاماع ذخأ مت : هل شيرق ةضهانم (5

 ريغو مانصالل مهمدابع ن ءاوعفادف اهؤامع امأفا امهحاتنو هتوعد لاطبا َْق

 ناك ولو ليج دعب اليج مثءابأ هيلع اودجو ام كالذ نأ مهكرش لر» كلذ

 ىلع اناو ةمأ ىلع انءاب ؟اندجو انا اولاق لب )لايجالا كلت هيلع اوقب ام الطاب
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 سانألا تميقأ 07 اهلصأ ىف مانصالا تناكو ىلاعت هللا ىلا اهتدابعب برقتن .

 اه.دابع ىلا رم الا مهب ىهتنا ىتح اهميظعت ىف | ودخأت مهموم دعب نيملاص

 انوب رقيلالا مهدبعلامو ) ىلاعت هللا ىلإ ب رقت اهتدايع نأو عقنتو مضت انآ داقتعاو

 هتاذ ىف قح نما تلا ملم كان رسو هيلع هللا ىلص درف ( ىنلز هللا ىلا

 ناكول وأ ) لايجألاهيلعتبقاعثوءاب الأ هرلعتتقفتا ولو هتاذ ىف لطاب لطابلاو

 حصيرالو عفنت الو رضثال مانص "هلا كلت نأب 1 ردتبيالوأئيش نولقعال مهاب 1

 كلت ةدامعلا ىف هكراشت نأ ىضرال هللاو هجولا كلذ ىلع ولو دبعت نأ

 اهتدابعب برقتي نأ الو اهسفت نع ىذأالا مفدت نأ ردقتال ىتلا مانصألا

 تس هلا راجل نم اهريغ نقرا ال ةقوه م راحجا آلا سامو هللا

 هللازودنم نوعدت نيذلا نإ هل اوعمتساف لثم برض سانلا اهيأي ) اهريوصتو

 هنمدوذقنتس ال ايش بابذلا مهباسي ناو هل اوعمتجا ولو اباذ اوقلخي نل

 . ( بواطملاو بلاطلا فعص

 فتزأ هوبلاطو ىرخأ ةيحان ىلإ !وراص ةيحاناا هذه ىف مزحع اوأر اماف

 حارتقا اهنم هيلع اوحرتقاو هلبق ءايبنأألا اهب ىلسرأ ىتااتايآلا لثع هتوبن تبثي

 نموت نل اولاقو ) اتنعتو ادانع نرديرب امناو ةيادح نرديربال نيذلا نيتنحتملا

 تنغو ليم نم ةسج كل نوكت وأ + افون ضراالا نمانل رجق قح كا

 أت وأ افسك انيلع تعز اكءامملا طقست وأ « اريدفت اطالخ رابن'الا رسفتف

 نلو ءامسلا ف قرن وأ فرخز نم تيب كل نوكب وأ « اليبق ةكمالملاو للاب

 الإ تنك له ىبر ناحبس لق هؤرقت اباتك انيلع لزنت تح كيقرا نموت

 ةءادبلابلطل ال دانعلاو بصعتلل ةريثك تايآ كلذ ريغ اوحرتقاو ( الرش ازيا

 انيلع رظْمُأَف كدنع نم قملا ود اذه ناكذإ مهلا ١) ولاق ىت> عانتةالار.

 كدنع نم قحلا وه ناكذإ اولوقتي لو ( ملأ باذعب انتُثا وأ ءامساا نم ةراحح



 بم اله تنس

 تايالا كلت ىلا مهب ملف مهسفنأ نم ميبفأرأ ىلاعت هللا ناكدقو . هيلإ اندعا

 ىف كالطاو باذعلا نم مهبيصيف اهب نونمؤيال ممنأ لع هنال اهنوحرتقي ىتلا

 مل مئابلنم ا|هئايبنأ ىلع تحرتقا ىتلا مم"الا نم مبلبق ناك نم باص ام ايندلا

 دوم انينأو نول الا اهب بذك نأ الإ تايآلاب لسرن نأ انعنم امو ) اهب نموت
 هيلعاللا لصدت وبن تناكو ( اهي وخنالإ تاي الاب لس رن امو اهم اوماظف ةرصصبمةقانلا

 نم رذعبال ىتلا تايآألا هذه, مدخأِي نأ ىلاعت هللا درب ملف تاوبنلا ةمئاخ لسو

 اهب هبيذكت بقع ايندلا ىف لجاعلا هباذعب فخري لب اهب ناميالا ىلا ردابي ال

 اورصبتيو هيف اررظنيل هيلع هلزنأ ىذلا ميركلا نآرقلا ىف ةتزجعم لعجو

 مهسوقت ف ى وقأ نوكيف ةجملاب ناعالا ىلا مهقوسيو عانقالا مذخأيف هتايآب

 ليئارسا ونب ءالؤهو مهتقبس ىتلا مالا نامإ هب ساقي الو مهبولق ىف تبثأو
 مهيجني وردم نم نوجرخي اوداكي ملف ةحرتقملا تايآلا كلت لثع | وذخا دقو
 ىلإ نويلطي اوداع ىتح مهمامأ رحبلا ىف هقرغلو مهل نوعرف دابعتسا نم هللا
 5-5 اونما ىلا تاي الا كلت اوسنو انوديعل امانصأ ممل ذخحشإ تتنا قعوم

 اولاق مهل ماننصأ ىلع نوفكعي موق ىلع اوتاف رشا ليئارسا ىس انرواعو )
 دعب ا نإ لاق ةبلآ م | 311 لفخأ ئيونات

 3 الا ىلإ اوعقو نيلسملا نأ رك1 الؤ؛ ا مانص الا ةدابع ىف ىموم
 ليئارساونباهدبع اكمانصالا ةدابعملا مهب لصي مل كلذ نكسلو ة ريثك عدب ىف
 ةجحلاب ناممالا ىلا مبا اهقو سو ةيقابلا ةينارقلا ةزدبعملا كلت لضفن اذهو
 لبو ىدوم دهع 0 لا لاح ناكدقو ,ديد.ّءلاو فيوختلاب ال ناهربلاو

 تناكاون ال تاي الا كلت لثع ناعالاىلا اوقاسيإ نأ هئالي ةيدم#للا ةوبنلا هذه

 ةحملاب نامبالا ىلا لوقعلا دهم دق ماعلا نكي لو ةيتاعاكولمو ةربجتم 5



 بالإ

 ملسو هياع هللا لص دم دهع ىلإ كلذل اهدبم مناهربلاو

 رم ناك ام امأو ةوعدلا هذهءازاب شيرق ءاماع نم ناك ام ضعب اذبف

 مثدشأ نم ناكو هباحصأو يبنلا ىلأ ىذألان وبجوياوذخأ بنا امنابغسرابلا «قر
 نب ورمس لهج وبأأ مدشأ نمو نيئزهسملاب ماذأ ةرثكل اومس ةعاج هل ىذأ

 ىنلا ىلع تأ ىذلا وهو طيعم ىبأنب ةبقعو بلطملا دبع نب بط وبأو ماشه

 ديا دق ملف نورظني نوماسملار ةيعكلاب ىلصي دجاس وهو دوزج )١( لس
 .هنع هتف هني ةمطاف تنأ ىتح ادجا « لزب لو مهفعضل هنع هناقلا ىلع مهنم

 اسلجي هللالو هرساج اذإ ناكو شرق ءاملع نم ناكو ثراحخلا ني سذنلا مونمو

 ىئاف شيرق رشعماياو ماه: رسضنلا لاق مهلبق نم 0 ركذيو مهندحي سانلل

 ثيداحأاملوقيو مهسيداحأ ملعي ناكو سراف كوام نع ثدحي م اثيدح هنم نسحأ

 كلتل مملاماع ةضهانم نم رخآ اعون انيطعي اذهو . نيلوالا ريطاسأ الا دمع

 . ةوعدلا

 لالب لثم هيمحتةريشع هل نكست مل نم نيماسملا نم ىذوأ نم رثك أ ناكو

 ىلإ هعفديو البح هقنع ىف لعمب ناكف فلخ نب ةيمال اكوامت ناكو حابر نبا

 تاكو بر ديحوت نع كلذ هشفنال (دحأ دحأ ) لوك وهو هب قوبعاب نانينلا

 تعضو ول ةرارلا ديدشلا لمرلا ىهو ءاضمرلا ىف ةريبظلا تقو ىف هب ج رخم

 هل لوقي مث هردص ىلع مضوتف ةميظعلا ةرخصلاب ىمأي مث تجضنل ملة عطق هيلع

 دحأ) لوقيف ىزعلاو تاللا ديعتو دمحع رفكن وأ تومت ىتح اذكه لزئال

 ىتحنيكسملا اذه ىفهللا تت امأ ةيمأاب : لاقف اموي ركب وبأ هب رم دقو ( دحأ

 هقتعأ وهنم هارتشاف# ىرتامم هذقتأف هتدسفأ تنأ : لاقف؟هيذعت ىم

 يبلامهمرف رانلابز ويذعي اوناكو همأو هوبأو هوخأو رساي نب رامج بنمو

 همأ نطل ىف دلولا اهنمض نوكي ةدلج ىلسلا )١(



 د تاع هلق يشل ل ال وا موللا ةنجلا دع وف ريما ل1 يسع لاق

 عورد هلع لبج وبأ ناكو باذعلا هيلع لقلف راع امأ باذعلا نم هجوزو

 ام تدي زفكسلا ةلك هباساب رام لاقف؛ ادأيا هسبايو فئاصلا مويلا ىف ديدحلا

 نماناعإءىفم رام : مالسلا هيلع لاقف رام رفك نوماسملا لاتف  باذعلا اذه

 _ ا:رمالإ هناعإ دعب نم هللاب رفك نم ) هلوق ىلاعت هللا لزن أو ؛ همدق ىلا هقرف

 بِضغ ميياعف اردص رفكلاب حرش نه نكل و ناميالاب نئمطم هبلقو ه 3 أ

 ( ميظع باذع مو هللا نم

 اباعجتفةليخاذديدحلاب ىتأت راعأمأ ةنالوم تناكو ترآلا نب بابخ مهنمو

 نأ هلأسف ىنلا ىلا ةرم ءاج دقو اناعا الإ كلذ هديزي الف رفكحيل هربظ ىلع

 طشهل كنابق نم ناكنإ : لاق م هبجو ارممالساا هيلع دعقف ملل هللا وعدي

 قرفم ىلعراشنملا عضوي ) بصعو مل نم همظع نودام ديدحلا ما مدحأ

 ىتح رمأألا اذه ىلاعت هللا نروظيلو هنيد نع كلذ هفرهيام قشيف مثدحأ سأر

 ؛ همنغ ىلع بئذلاو هللا الإ فاختال توم رسضح ىلا ءاعنص نم بكارا ريسي

 ؛ نونتفبال مثو انمآ اولوقي نأ اوكرتيذأ سانلا بسحأ لأ ) ىلاعت هللا لزنأو

 (نيبذاكساا نماعيلو اوةدم نيذلا هللا ناعيلف مهلبق نم نيذلا انتف دقلو

 مررد رم وابا ثدرطر ىلاوملا ءالؤد ريغ نم نوملسملا وو اد

 ىف اتايث الإ كلذ مثدزي لف ونص ةنادالا نمو اول باذعلا نم ثوقاذأو
 ميمالس ىلع اصرحو مهيد

 دنع هيف اوفقيملو نيماسملا ىلع شلرق ىذأ دتشا : ةقبملا ىلا ةردملا (ه

 هولأسف ٠ كعمجيس هللا نذ ضرألا ىف اوقرفت : هباأل مالسلا هياع لاقف دح
 .. ةثعبلا نم ةسماخلا ةنسلا ىف كلذ ناكو ةشبملا ضرأ ىلإ راشأف هجولا نع



 تع 1/لل سم

 اشيرق نوقفاوي الو باتكل هأ ىراصن اوناكابلهأ نآل ةشبملا ملط راتخا ااو

 ممملاجتلا ببس اوفرعو نوملسملا ءالؤئه مييلا أجتلا اذاف مانصألا ةدابع ىلع

 باتك لهأ دوهي كانه ناكدقو . مراوج اونسحي لنا ميلا اوكيسي مل مييلا

 أدل نم لوبق نم مومن م مهعيبطو ملا نم مل دوبيلا نكلو بري ىف

 ةعقاو تناك نِلا نكلو نيلاب نارب ىراصن ًاضيأ كانه ناكو مريغ نم مهيلا

 ناره ىراصت ناكو مل بصعتت شل رق تناكو سو حو سرفلا كح ف دموي

 ءىش شرب ةشدملا ةقالع ىف ناكهنا مث مهتيبصعل شير قل نوبصعتي اعر ابرع

 ةماع ةوعدوهو مهنيدب اط فيرعت ابيلا نيملسملا ةرجم ىفو ليفلا ةثداح مايأ نم

 نب نامع مهيف وسلس محو لاجر ةرشع اهيلا رجابف . اهريغو ةفبحلا اب دصتتت

 نةمرلا دبعو ةماس مأ هجوزو ةءاس وبأو هللا لوسر تشب ةيقر هحوزو نافع

 هل تناكو نوعظم نب نامعو ماوعلا نب رييزلاو ريمع نب بعصمو فوع نبا

 مهل رسيتت مل لآل ةكم ىلا اوعجر مث رهشأ ةثالث اهب اوماقأف مهيلع ةرامالا

 موملقل ةفبملاب ةماقالا

 ىلا مهثوجلا مهيلع شيرق دادتشال ةيعاد ةشيملا ىلا مهت رجم تناكدقو

 راهتالانودرو نسما نأ اوتطااقزو ةكمووم وسلا ل ىذلا ينجألا كلذ

 ىلا ةشيحلا نم مجر نم ارتكب يدع 3كم وزغ ىلع هلمجو مييلع ه

 نلاطو ا هلا را رج ةكلهد وا لحقت مهنم ريجع الا اهيلا لوخدلا نم ةكم

 ةريغملا نب ديلولا راوج ىف نوعظم نب نامع لخدو

 ةسداسلا ةنسلا ىف ةشيحلا ىلا ايناث اورجاه مييلع ايناث ىذاأللا دما ماف

 موترثك شل ةظارالفلا ما ةرست قاكو الجر نينامو ةثالثو حم !وئاكو ةثعبلل

 ديلولا نب ةرامتو صاعلا نب ورم ممر ىف. تاسرأف عرمأ اهمهأ ةرملا هذه

 نيد ىل توعدب مهنأ هاريخأف هدالب ىف مبلبقي اليكل ىقاجنلا ىلا ايادهب



 بس ع سس

 : مهللاقف ىثاجنلا مهيلا لسرأف مهموق هفرعي الو ىثاجنلا هفرعيال هوعدتبا

 ؟ للملا هذه نمدحأ نيد ىفالو ىنيد ىف اولخدُت ملو كموق هب ماقراف ىذلا اذهام

 اوراص امو مانصألا نم هنودبعي اوناك ام هل نيبو بلاط ىبأ نب رفعج هماكف

 ءاج امم اعيش هل ارقي نأ ىشاجنلا هنم بلطف « هدحو هللا ةدابع نم نآلا هيلا

 دب هان ىذلاو اذهد+ ىقانجلا لاق « مي سةروسنم اردص هل أرقف لوسرلا هب

 نعنولوقي مهنأب صاعلا نب ورمع هربخأف ؛ ةدحاو ةاكشم نم ج رخيل حيسملا

 : لاقف ورمع لاق اع ارفعج ىشاجتلا لأسف « هنبا ال هللا دبع هنإ حيسملا

 هتاكصو هحورو هلوسرو هللا دبع وه انيبث هب ئءاح ىذلا هيف لوقت

 ضرآلا ىإ هدي ىثاجنلا برشف « لوتبلا ءارذعلا ميرم ىلإ اهاقلأ

 « درعلا اذه تلق امم ميرم نب ىسيع ادعام هللاو : لاق مت ادوع اهم ذخَأَد

 منأف اوبهذا نيرجابملل لاقر مهب لفحي مل هنكلو هتقراطب لوقلا اذه بضغأف

 باوج نم ىثاحنلا يا ىذلا نوك نأ ئدتع لمتحلا نمو . و

 كلذل ىكلو هتلكو هللا حرر هنأ ىسيع نع نولوقي ًاضِلَأ ىراصتلا نأ رفعج

 ى درو اع تحي نآلا ىلا مهنم قيرف لازيإ الو اندنع هائعم هلو دنع هانعم

 ادسج تراص هتاكو هللا حور هنأ ىسيع ىف ثاوعد ةحص ىلع اذه نم نآرقلا

 . مجرم همأ محر ف

 دنع نم صاعلا نب وزمج مدق املف : باطملاو مشاه ىنب مهتعطاقم غ9 ]

 رمأالا نأت أر نيرجابملا كقنوأإل ىقاجنلا مارك[ ًاشيرق غلبو ًابئاخىشاجنلا

 نعموبني وأ هواتقيل هللالو در مهيلا اوماسي نأ فانها نب نم يلطف دج

 هفكتنأ امإ :هل اولاقو بلاط ىبأ همه ىلا كلذب اوشمو مهليلضتو مهتبلآ بس

 : هكيفكتف هفالخ نم هيلع نحتأم لم ىلع كناف هنيبو اننيب لخت نأ امإو انع

 اودجو مهنكلو هنع اوكرصلاو اليمج ادٍر مدرو اةيقر الوق للاطوبأ مل لاقف



 د الله دل

 اويلطو لوألا نمد ةعباب نادل اوذأعف هلع ناكايم تان قل لوس

 ىلا بلاط وبأ ثعبف « نيقيرفلا دحأأ كلبي ىتح هعم هنولزاني وأ هاني نأ هنم

 رمآلا نم هلم الو هسفن ىلعو هيلع ىقبي نأ هنم بلط م اولاق امب هربخأو ىنلإ

 ىراسي ىف رمقلاو ىنيع ف سمشلا اوعضو ول هللاو معاي : هل لاف « قيطي الام

 ىف ريعتسا مث . هتكرتام كلهأ وأ هللا هرهظي ىتح رمآلا اذه كرثأ نأ ىلع

 :لاقف ؛ هيلع لبقأف ؛ ىخأنبااي لبقأ : لاقف بلاط وبأ هادان ىلو املف م ماق مث

 هتيبصع امد مث . ادبأ ءىشل كملسأال هللاوف تببحألم لقف ىِحَأ نبا اي بهذا

 هباحأف مهنم وهو هيخأ نبا ةيامح ىف هعم اوموقي نأ ىلا فانم دبع ىنب نم

 ملسأ دق نكي لو ميكر شمو مهباسم كلذ ىلع قفتاو بلطملا ونبو مشاه وني

 ,نيماسملا مظعم ناكو امهعم ةثالث رازانار رقع هرغاو لغألا مشاه ىنب نم

 سعثدبعونب فانم دبع ىنب نم شيرق ىلا زاحتاو نييبلطملاو نييعئاملا ريغ نم

 مشاه ىنب نم هدحو ببل وبأو لفون ونبو

 ميكرش نيب كلذ ىف بلطملاو مئاه وني عج فيك فرع نأ بجي انهو

 ام كلذ ىلإ مهتمفد' ىتلا ىه ةيبصعلا تناك لهف كرشلا كلذ بسي نمل مهيامحو

 هنيدف ىداعي ناسنالاو نيدلا ءازاب عيضت ةيبصعلازأ كشالو ؟ مبضعب لوقي

 نادبال:كلذىلا مهعفد ىذلا وه ةيبصعلا ريغ اًثيش نأ دب الف ٍءهاخأو همأو هابأ

 اوحبصأف مهسوفت ىف كرشلا ةديقع تعزعز دق تناك مالسالا ىلا ةوعدلا

 راصتنالا رب كيهنيدفددرتمزيبام اوناك بف اهيلع مثريغ راغب ام اهيلع نوراغبال

 ملسأ نمبوكهلكلذ فةحاصمل همالسإ نطب ملسم نييامو هل راصتنالا ىلع هتيبصعل

 بقع سأ :ًأاورك ذدقف بلطملا دبعنب سابعلا هل ةحاصم همال.إ مكو كلذ دعب

 ناك دقو مثرابخأب ىنلا ىلا بتكي راصر همالسا شيرق نعمك مث ردب ةوزغ

 اذهو. مهنع همالسا ءافخا ىف رثأ اضيأ كلذل ناك هلملف مهيف ةفيظو |ذ سابعلا



 ميكرشل مهصالخا عم هيلع ةيبصعلا موامحت نأ نككالو كلذ ىف لوقعملا وه
 شرق تناكف ةوعدلا هذ ةريبك ةحاصمبرطضملا فقوملا اذه ىف ناكدقر
 كلذ مهلمحينأ فاختف مددرتنم ىرتا بلطملاو مشاه ىب باضغأ ىف طتشنال
 نوفتكيال ومهيلع اب رح نون وكيف ةوعدلا هذه ىلإ احيرص مامذنالاو ابكر ىلع
 اماذهو . مل نيلتف دوعت اهنكلو موباضغأ قاطتشت دقو اط ةيماسلا مهترصانع

 تدقاعت دقف هللا لوسر ةيامحىف بلاطىبأ ىلا اومضنا امي> مهازاب اهنم ثدح

 اعيش مهنم ن نوعاتيي الو اكيش م وعسب الق مهمعطاقم و 7-2 نم مهجأر خا ىلع

 بعش لاكموم موج ءاناسكلا فوج َْق ادوعضر هةفيحص كلذب امك

 رمألا دتشا اميح مشا كرز هرم بعشلا اذه ىلا اوجرخ عجن ليقو بلاط ىبأ

 ناكو بشعلا نولك ب اوناك ىتد هيف اود مهنييو شرف نب كلذ دمعت

 ماق مث نينس ثالث كلذ ىلع اونكحم.و ةيفخ الا ماعطلا نم ءىث مباصيال
 ريهزو ورم نب ماشه: هر ةفيحصلا هذهضقنب نوبأاطل شيرة فارشأ نمةسخ

 اوقفتاف « دوس'الا نةعمزر ماشهنبىرتخبلاوب أو ىدع نب معطملاو ةيمأىلأ نبأ
 لهأأي : لاقف سانلا لعلبقأ مثتيبلاب فاطف ريهز ادغ اوحرصًامافاليل كلذ ىلع

 نوعيبب ال يكلاح باطملاو مثاه وئبو باشا سبانو ماعطلا 0
 9 لاقف « ةعطاقلا ةلاظلا ةفيحصلا هدد قذنا ىتح نحنا 3 هللاو نوعاتس الو

 ثلا ؟نيحابسب امك ائيضرام بذكأ هللا تنأ: :هل ةعمز لاقف « تدذك لبج

 اهقشفمعطملا ماقو ماش دو معطملا هلثم لعفو 6م ةعمز قدص ىرتخلا 3 لاق

 همم كالذي 57 دل ناكو هللا مسأ الأ ايف قس 0 ابتلك أ لق ةرألا تناكو

 ذه مهنعتلا] 5 اسم ىلا موقلا جرفت.هتازطحم نم.اذه ناكسف بلاط ابأ
 3 ىجوف 0 ثيمات هنكشلو ب م اج َّق هني ىلا وعلل هللا لوسرداعو ةدشلا

 ىف كلذ ناكو نيعمو دضع ريخ هل اناكو بلاط ىبأ همسو ةبدخ هحوز توع



 ىلأ توم ىف اوفاتخا دقو نزملا ماع لوسرلا هامسف ةثعبلا نم ةرشاعلا ةنسلا

 ناكامهنأ كرش لعتام هنأ ىلا بدذنم ركذو كرشلاوأ مالسالا ىلع بلاط

 قطني نأ ضرب مل هنكلو هقدص دقني ناك ليد اج اذ كورا تدك

 ىلاعت هلوق لزف امهب هياع يبالأ حاملا عم هتايح نم ةظأ رخآ ىلإ نيثدابشلاب

 « نيدتمملاب ملعأ ودو ءاشل نم ىدهم هللا نكلو تييحأ ن٠ ىدهمال كنإ »

 ةيبصعلا قات مدق دقو ةوغدلا هذح ءآزان ةيقوم مهف ىف ىدنع ىكي ال اذهو

 رقي الو ةوعدلا هذه قدص دقتعي فيك هنا مث هنيد لع تاسنا اهرثؤيال
 نأ قألاو اهقدعب هداقتعا حم أه رغك نم ءازط هسفن ضرعيو نيتداهشلاب

 نع هناعإ ىنخم نأ ىأر هنكلو هناهإ فرعي ىبنلا ناكوانمّؤم ناك بلاط اأ

 ةضرعب نأ أشنإ ملف مييف ريبكح ماقم اذ ناكو ىذالاب هولاني الثث شيرق

 هنأل هموقلو هت وعدل ةحاصم هيف ىأر ارو كالذ ىلع لوسرلاا هقفاوو موتهافسل

 مهميصي ايحذم هاذأ ىف اورهذي نأ بحيالو مهنامبا ىلع اصيرح هل ماذَأ عم ناك

 اذهب بلاط ىأ روهظ ىف ناكو مولبق ممآلا تانمأ اماندلا ف تاذملا نمت

 ةوعدلا هذه ةمواقم ىف ! وبهذي نأ نم مهعتمام مهنيب هتلزنم لفح عم رهظملا

 مشاه ىنب نم رهظ نمو هل ةياعر نونيلي مث نودتشي اوناكلب بهذملا كلذ

 . هرهظعي بلطملاو
 ' ىلإ هبحو ىلوق ضارعألا أذه هموق نم ىنلا دجو : برعلا هتوعد )0

 ىف هسفقت ضرعي راصف هنع همو3 ضرعأ ىذلا:نيدلا اذه ىلإ مثوعدي برعلا

 هللا لوسر ىلإ نالف ىتبأي : لوقيف ىنع مهيلع في ناكو مهيلع جملا مهموم

 نم ةتوذيعتام- ودلع نأو ايش ازكرشت آو اقأ أودعت نأ كرمأ ميلا

 0 ىتح ىنوفتعو ىب اوقدصتو ىب اونمؤت نأ دادنالا هذه نم هنود

 هيف لوقيو.هنع لئابقلا دصي نم هءارو ثعبنت شلرق تناكو . هب ىنثعبام هللا



 رثك أ ناكف نونجم هنا ةرمو رعاسش هنا ةرمو رحاس هنأ ةرمو نهاكهنا ٌةرم

 ناكو ىسودلا ورمتنب ليفطلا لثممهنم دارفأ الا هبيجي الو هنعض رعب لئابقلا

 ةبلعث نب رامض لثمو . هموقنم ريثك هعبتو أف البن ارعاش هموق ىف ارش
 هيلعكم لهأ ىرتفام عمس امافةيلهاجلا ىف لوسرللاةيدص ناكو ةءونش درآ لَم
 مسأف مالسالا ىلا هأعدق هيواديل هيلا بهذ

 زاجمحلا ىف ةيناثلا ةئيدملا برثي تناك: هتوعد نييبرثيلا ضعي لوبق (9)

 اهرك ذو نيينيعملا راثآ ىف مسالا اذه نرم برقي اع تك ذ دقو كم لفل

 ىلا ةنيه ىلع ردحني لهس ىف مقتو ايفارغجلا ىف هباتك ىف ىتانويلاسوميلطب
 نمناتبعش اهو ريسع لبج قرشلا بونجلا نمو دحأ لبج هنم هدحيف لامشلا

 برغلاو قرشلا نم هدمو ةماهو دج نيب لصفت ىتلا ةارسلا لابج ةلسلس
 ةيدوًاراطمأللا دعبابب ىرجت و ةيصخةبيط اهضرأو ( ةيبرغلاوةيقرمشلا ) ناتراحلا

 لدتعم اهغيصو رطممدراب اهؤاتشو ليخنلا اهب رثكيو بونجلا نمليست ةريثك
 داليملال يبق ماشلاف مهم مورلا شطب اميح دوبيلا نم فئاوط اهيلأ حزا دقو

 ريضنلاو نب مهنف مهنيي مدهع مدقل برعلا لثم انوطل نوشيعي اوناكو ىجسيسملا
 ةبصخلا 5 هذه اورمثتساف مثريغو ربيخ دوويو عاقنيق ونبو ةظلرق ونبو

 برعلا نم مهيلعر يخي نم ةيداعمهمع عفدت ةريثك انوصح اهب اوأشْنأو اهوعرزو
 دقو مثريغو ميلسو لبو 00 نم برعلا نم رئاشع مهنبي ميقي ناكو مريغو

 ١م برعلت ناكو )١ )١( اطأ هذ ملة ةريشعنيرشعو اعل اوراص تح دوبيلا 3

 نم مهنف اهب اولزنف دزاأللانم جرزللاو سوألا ءاجو برثيب ب رعلا رثك من اعأ
 اهارق نم ةيرقملا أل نم مهنمو هب لزنف + نأ .؟ اسال ضرآلا نم ءافع ىلا أل
 اورجنو 7 اوفسع دقو دوبيلا عم شيعلا نم قيضفف اوثكمو اهاهأ عم ماقأف
 مهب اوعق ةوأف مبلثم دزالا نم م.ثو ماشلا كولم ةنساسغلابمبيلع اوناعتساف مهيلع

 انصح (1ر



 د زيف سس

 جررحلاوسوألا ذخأ مث ىداليملا سذاسلا نرقلا ىف كلذ ناكو مبيلع او ربظو

 مهيلعزوغبيو مهوماظل اوناكسف مهعم نولعفي اوناكام لثمدوبيلا عم نواعفي

 نيدحوملانأش مف ري ينروهظنم ةاروتلا هب تدعو امب مهنورذني دوهيلا ناكسف

 ن الاىلانولازي الو مهنم نوكس هنأ نوت مهنمريثك ناكو مانبصألا دابع ىلع

 ُْثو مم وخِإ نم نوكي هنأ ىف حرص ةأروتلا صن نكلو + هووهلظ نورظتني

 نب قاحسإ ءانبأ دوبيلاو لسو هيلع هللا لص ىنلا موق ميهربا نب ليعامجا ونب

 اوناكو مبعم امل قدصم هللادنع نم باتك مثءاح املو ) مالساا امهيلع مهرب

 ىلع هللا ةنعلف هب اورفك اوفر عام مثءاج اماف اور فكن يذلا لع نوحتفتسي لبق نه

 | ( نيرفاكلا
 مهسوفت فثدح و مهفيخيف راذنالا اذهزوعمسي جرزألاو سوأألا ناكو

 كتثوأل مهتوادعنم نوففخي مهلعجي اذه نكي لو رظتنملا ىنلا اذه ىلا ًاعلطت

 سانلاضغبي ًابهذم كلذفميباهذو مهسفتاأل مهترثإ نم هيلع اولبج امل دوبيلا

 مهتيدوويلع مهتينثو نوري جررااوسوألا نم نييثثولا كئلوأ لعجبو مبيف

 دوبيلالعمروهظدعبو مالسالا ليبق موسفت أ ىلع جرزلعاو سو الا مسقتا مث

 الرق فلاح نأ تدارأف سوألا جرزألا ابيف تبلغ بورح مهنيب تعقوو

 مهب عمسف ذاعم نب سايإو مفار نب أ مييف ادفو اهيلا تاسرأف جرزملا ىلع

 ؟كلذامو هل اولاقف ؟هل.ماثجاممريخف كل له : لل لاقو مهيلا سا ماتْأف ىنلا

 ائيش هب اوكرشيالو هللا اودبعي نأىلا ثوعدأ دابدلا ىلا ىنئمب هللا لوسر انأ لاق

 ناكوذاعمنب سايإلاقف «نآرقلامبيلعالتو مالسالا مهلك ذمث.باتكلا ىلع لزنأو

 اهب ب رضف ءاحطيلا نمةنفحسنأ ذخأف «هلمكجامع .ريخدللا واذهم وقىًّااثدحامالغ



 دب موس

 هللا ل وسر ماقوسايبإ تمصف«اذه ريغل انئج دقل ىرمعلف كنم ىنعد:لاقو سايإ هجو

 برح ىهو مهيلعاهيفاو رصتن |جرزملاانيب ومهنيي ب رحت لص ثدإب ىلا اوفرمهناو

 مسوملا ف ءاجدقو . مهب وودسودلا نفوز نياق ةومنملا للك شو لا كاف

 نب رباجو ةرارز نيدعسأ ميف لاجر ةبس ةكه ىلا جرزأتا نم ردت اهدعب ىذلا

 اندعوت ىذلا ىنلل هنا اولاقو اني مال_ الا ىنلا مريلع ضرعف هللأ دبع

 ةوادعلا ىر٠ مهنييو مهموق اقر عا هللا رك ذو هيلا انقيست الف هبدوهيلا

 دوويلل مه رواج مياده بابسأ نم ناك . هب مهم نأ هللا ىمعو مهيبأم

 لوزي نأا وجر قاقشنممبنيب ناك امو رظتنملا يلا كلذ ثيدح مهنم مهعامسو

 دوبيلا نم مهمرواجم ءازايىنيدصقت نما. نورعشي اوناك امو ديدجلا نيدلا اذهب

 اوعدف بيطلا بصخلا دايلا كلذ ىهو مهدلاب ىلإ رفنلا ءالوئد داع دقو

 هركصذ اهيفو الإ مهرود نم راد قبت مل ىتح هيلا اوردابف مال.سالا ىلإ اباهأ

 تعرز وابلعأ سرق ف ايمرأ ةالضو ابتدع ترآ ىلا كم لغاذيب تزاتماو

 هذه مهنم تافتنأ اهيلع انوخو اهب اديدش ارورغ ةيبرعلا ةينثولل مهتماعز اهيف

 اهيلع ىمعالا بصعتلا كلذ اويصعتف ةوعدلا

 جرزملاو سوالا نم رشع انثا جحلا ىلا دفو لبقملا مس ولا ناك اك

 هوعبابو ةبقعلادنع ىنلاب اوعمتجافّللا دبع نب رباج ادع ام نولوآلا ةتسلا مريف

 اوتأي الو مدالوأ اولتقي الو اونزيالو اوقرسي الو اًعيش للاب اوكرشي الأ ىلع

 اوفو كنلاف فورعم .ىف هنوصعل الو مرلجرأو مهيدي نيب هورتفي ناتبعب

 . ةمقعلا ىههذهو « لجو زع هللا ىلا ممرمأف ًائيش كلذ نماوشغ نإو ةنلا مولف

 مهناثرقي موتكم مأ نب هللا فبعو ريمع نب بعصم مييلإ ليجفرأ دقو لوألا



 تت لاب تس

 رشننا ناك امبرثك أ برش, ىف اهب مالسالا رشتناذ نيدلا ىف مهناهقفيو نآرقلا

 اوناكو جحلل متم ريثكةكم مدق لوألا ةعيبلا ىل ىذلا مموملا ناك امر

 'ومتكف مهيكح رشم ضءبو ناتأ ما مهعم ناكو الجر نيعبسو ةنالث نوغلبي
 ملعت الف ةبقعلا دنع اليل ةلباقملا مدعاوف هللا لوسر ٌثدفو لباقو 3 مرمأ

 هعمو لوسزلا اهيلا ٌثافارو نيلجرلاو لجرلا ةيفخ ىف اهيلإ اوبهذفثرمأب شلرق
 ادم نإ : مط سابعلإ لاق اوعمتجا اماف « هكرش ىلع لاقي ايف وهو سابعلا همج

 دق هنإو هيف انيأر لثم ىلع وه نمم انموق نم هانعنم دقو مّماع دق ثيح انم

 هومتوعد امب هل نوفاو مكنأ نور متتكنأذ مكب قوحالاو ميلا زايممالا الإ ىلأ

 هوماسمكنأ نورت متكنإ و كلذ نم ملمحتامر مئأف هفلاخ نم هوعئامو هيلا

 هموق رم ةعنمو زع ىف هناف هوعدف نآآلا نف كيلا هب ج ورحلا دعب هولذاخو

 مالسالا ف بغرو نآرقلا التف ىناا ملكت مث « تلق ام انمعس دق اولاقف ؛ هدلبر

 ىلع هوعيايف « ممانبأو عءاسن هنم نوعنك امث ىنوعنمت نأ ىلع معيب : لاق مْ

 لبف اهوعطاق انإو الابح كاجرلا نيبو انئيب نإ هللا لوسراي ”دحأ لاف مث كلذ

 ىنعيو ؟ انعدتو كموق ىلإ مجرت نأ هللا كرهظأ مث كلذ اناعف نحن نإ تيسع

 مهيب بورما كلت تعقوو موسفت ُأىلع اومسقتا اميحثودهاع دق اوناكو دوويلا

 انأ مدهلا مدحلاو مدلا مدلا لب : لاق مْ لوسزرلا مسيتف 3 مهرمأ اهي فعضو

 ةيناثلا ةبقعاا ىه هذهو . ملاس نم ملاسأو مي راح نم براحأ ىنم مثأر متم

 ةثعبلا نم ةرشع ةثلاثلا ةنسلا ىف تناكو « ىربكلا وأ

 جاجح ىلإ تبهذف اهسي هاوج ضعب نم ةعيبلا كلتب شيرق تملع دقو
 مطتإل اهنكلو اهب اوماعجل مهنآل مهوكر شم كلذ ىلع فلحواهو ركنأف برثب

 نم نيماسملا ىذأ ىف تدازو اهرمأ ابمجأف اهب اقوثو كلذ دعب تدازو كلذب

 خيرات 5 م



 : را دع

 ىحبرثي ىلع بلخياذخأ ىذلا ممالا وهو ةنيدملا ىلإ ةرجهلابيبنلا زمأف اهئانأ
 اهنماو رجاه ىتلا ىلوالا ةنتفلا دعب ةيناثلا ةنتفلا ىه هذه تناكو ابيلع اماعراص

 دعق نمريغ ةكك قبب ىتح تاعاجحو ىدارف اهيلا نورجناهي اوذخأف ةشيملا ىلإ
 اوناكو اهيلع نيرداقلا نم ىلعو ركب ىلأو لوسرلا ريغو ةرجبلا نع زجنعلا هب

 هنع هللا ىضر رمع الا ةربج رجابي لو ميعنع نأ شيرق ةفيخ ابيلا نوللستب

 ' اهيلع هتءارجل

 ةبقعلا ةعبب دعب ةنيدملا ىلا ةرحبلا ىلع هيو مزع : ةنيدملا ىلا هترجع (ه
 هبا أ رجاهي نأ ىأر فوهيلا هترغدنع هل 5 اب 1 روق اكو ناكر ىربكلا
 هباق ناك امو مهابق رجاه اذا مهب كتمت وأ شيرق مهنتفت الثا اهيلا هلبق
 هباحصأ رك أ نأ شيرق تأراماف مبكرتيو رجاهب نأ ىلع هعواطإ مهب ميحرلا
 ةباسح رم الل تيسح اهلهأ نم ةعيش اهب هل حبصأ هنأو ةنيدملا ىلإ رجاه دق
 هرمأى رواشتت اهمودن راد ىف تعمتجاق هباحصأ دعب رجاهم دبال هنأ تماعو

 لفامب توع ىتح هيلع قاغل راد ىف هسيحو ةر طا نع هعنع موضعب راشأف

 الوهموق هيلع ربصل الف لاحلا اذبب اسويحم اي- ىف اذإ هنآلل اذه مهضري

 | وحب رتسيل رجاهي ةكرش موضع راش أ وف ةريكلا هذه ت رثك دق و هئعيش 5 هكرتت

 : ربظب نااوفح منال اضيأ اذه ميمو م يلف تناك امك مبتفلأ مهلا دوعلو هنم

 راشأو « هباحصأ عمو هعم هولعف اع صتقي لب موك , الف هترحه راد ىف ا

 ' لجر ةبرضهوبرضيف تفي شيرق نوطب لك هيف كرتشن نأو هلتقب لج وبأ
 مهموق برح 0 بلطملاو مشاه ونب ىوش الو مبيف هما قرفتيف دحاو

 . اذه اوضرف « ميدقلا اهنيد ىلإ دوعتو هتعيش قرفتتو هتيدب نوضريف اعيجج
 . معف اهيف لتقلا نوذفني ىتلا ةليللاو هلتقلا اونيعو هذيفثت ىلع اومزعو ىأرلا
 راشأ نم ايف رجاه نيربش نم رثكأ ةبقعلا ةعبب ىلع ىغم دقو.اوربد امب يبلا



 ايأ ربخأو ةنيدملا ىلأ ةرحطلا نم هيلع اومزع ام ذيفنتب راابف 5 رجلاب مهيلع

 مزاي ام أهو هيتلحار 12106 وبأ هيلع ضرعف هعم رجال همزعإ ركب

 ظ ىتلا ةليللا ىف اجرخو قرطلا برقأ امهب ْدَحَأب )١( انييرخ اليلد ابحطصأو رفسلل

 - لبجب راغ ىلا ادمع مث هتوي رهظ ىف ركب ىلأل ةخوخ نم لتقل 'شيرق اهتنيع

 جر رخ مث ابدع بلطلا عطقتا ىتح مايأ ةثالث هيف ايفتخاف ةكم لغسأ ىف روث

 ' مويلا ف فوع نب ورمع ىنب ىلع ءابقب لزنف ةنيدملا ىلإ لصو ىتح ليلدلا امهب

 ش ( م55 ةنس ربمتبس ؟١ ) لوآلا عيبر رهش نم نماثلا

 أبيف عرش ةنس ةرشع ثالث كك هيلع ىفم : كمي هعلرشل )1١(

 مويلاو هلسرو هبتتكو هتككالمو هللب ناعالا عورفلاو لوصألا نم نيماسملل

 ةمووسراف او نا لأ مظعم اهيف لزأو كلذريغو ةاكراو ةالصلاو رخآلا

 ىرخأآلا ىمستو ةيكملا روسلا ىمسنو اهرثك أوهو ريصتلار ليوطلا اهيفر

 ىلوألا نم لوطأ اهاوط نكلو اضيأ ريصتلاو ليوطلا اهيفو ةيندملا روسلا

 ةنيدملا ق

 . ديدجلا نطولا اذه ىلإ هن رجم دعب هيقركم, ياكم ىنلا ذخأام لوأ ناك

 شيرق نم نيرجابملا نيب تاقالعلا بن بتريو هلهأ لاح مظني نأ هبهلهأ نما ىذلا

ا هراثخا ىذلا مسالا وهو ج رزاعاو نيوآلاو 7 راصنالاو
 موني عمجيل محل

 نيررجابملا ريغ ةنيدملا ىذاكو مهني ءادعلا ٠ نمةياهاجلا ناك هفاوشتو هر

ب ج دوملاو سوألا نم ةيلقأ أ راصن لاو
 0 وأ هب ةرهاج ابكرش ىلع تيف

 قذاحلا ليلدلا تيزملا “ 1



 نحال تع

 دارفأ الإ ةرجحلا دعب دوبيلا نملسإمل هناف ةقباسلا دوبياا نوطب اذكو هيف
 ىف هبرشبملا وه ىنلا اذه نأ فرع نمم هريغو مالسنب هللا دبع لثم نولياق

 نوكيدي رشبملا يبنلا نأنونظيا وناك منال مةيدوهب ىلعةروبجج ىقبو ةاروتلا

 مبكلمو لئازلا مهناطاس مط ديعل ىذلا وه هنأو برعلا نمال دوهيلا نم

 قلخي مل هللا ناك هلكملاءللال مهسقتألو ةرخ اللال ايندلل هنوبلطل مبف مئاضاا

 ةماعةوبن نم ةصاخلا تاوبنلا هذه دعب دبال هنأ وماعي ملو مثريغ ايندلا هذه ىف

 اًضيَأ دبال نكف . ةماعلا ةوبنلا هذهل حاصتال مهتعيبط نأو اهطةماخ نوكت

 ةنيدملا لهأ نم نيكرشملاو دوبيلا ءالؤد نيبو نيماسملا نيب ةقالعلا ميظنت نم

 :رومألا هذبب هترحه لوآل ىنلا موقين أهلك كلذ ىضتقا دقو

 هنيدراهظا نماعونم هيلع اتيضم ةكمىف ىنلا ناك: دجاسملا ءاشنإ (1)

 نعميف لصو ءابقدجسم اهيفس.أ ىلايل اهيفمأ ءابق ىلإ هترجه ىف لصو اماف
 راصنلارود نمرود ىلع رم اذكو ءابقنم راس مث راصنألاو نيرجابملا نم هعم

 اهلاف اهوعد : لوقيف هتقان مامزب ن ددخاو مهيلع لزني نأ ابلحأ هلأس

 هيأ لاوخأ راجنلا ىب نم ىراصتألا بوبأ ىبأ راد ىلإ تاصواماف ؛ ةرومأم
 هلحرب لأ وب أ لمتحاف هللا ءاشذا ل ززملا انهاح : لاقذ اهمامأ تكر هللا دبع

 ٠ : نلقي فوفدلاب راحتلا ىندئالو تجرخو هلزنم ىف هعضوو

 راج نم دم اذبحاي راجنلا ىب نم راوج نحن
 لزنو « نكح يبقذأ معي : لاقف « مك نلقف ؟ ىتنببحنأ : نط

 بويأ ىأ راد مامأ هتقان كربم ىف هدحسم ءانبب 0 م " امايأ تونا ىأ رادب

 لخنلابو تيوسفرفحلابو تشينف روبقلاب رمأف لخنو رفح ضعبو روبق هيفذاكو

 اواعجو دب, رجلاب هوفتسف مثىتحهسفنب هيف لمحو نبللا نم هلانب ىف عرشو عطقف



 ع

 ىلإ هتلبق مالسلا هيلع لعجو ءابصحلاب هضرأ اوشرفو لخنلا عوذج نم هدم

 ةعمزهجوزا اهادحإ نيترجح هبناجب ىنبو ةبعكلاىلا تلوح م سدقملا تيب

 هجاوزأل ىرخأا رجح امهياافاضأ مث اهريغذكم ويدل نكيملو ةشئاعل ىرخألاو

 ىراصتااو ممنالص نع نالعالا ىف قوبلا نولمعتسي دوهيلا ناكو . رخآلا

 ءادنوهو مالم نع نالعالا ىف نيماسملل ناآلا ع رشف سوقانلا نوامعتسي

 سرقانلاو قوبلا ىو نمريخ مورفم

 جرزأ ا .سرآل م ةياقأ تيقبامل : راصنلاو نيرجاهملا يييةاخاوملا ()

 راطلا لا يمر ايلا» ني مالتنألا ةطاز لم نأ 1 لرسر دارأ اه رشزف

 ىخاف مهنم ةكرشملا ةياقألا كلتر راصن الا نيب بسنلا ةطبار نم ىوقأ

 للا ىف اوحات : مهلاقو كلامزب سلأ راد ىف مهعجوراصن"الاو نيرجابملا ني

 مالسالا ةطبار لعجو « قحلاو ةاساوملا لع ءاخالا اذه ناكو ؛ نيوخأ نيوخأ

 وأ اماسم ج رزحلاو سو"الا نم كرشم الثم لتقول اهف تايبصعلا ةطبارقوف

 ماعرأ الاىوذنودتوملا دعب ءاخأالا اذه ثروي أو « امهنم اكرشم مسم لتق

 ولو أ ولدب ةعقوم دعب لامت الا ةنآ تلزن نأىلإ كلذب نوثراوتب اوثكمدقر

 (هّللا باتكىف ضعبب كو موضعب ماحر لإ

 ايلع ذختاو ةكمهىف هب نمآ نم نيب هترجه لبق ىلآ دق هللا لوسر ناكو

 ةوخأالاكلت هيفكرترمل ةنيدملابءاخالا كلذ ثدحأأ اماف هلاخأ هنع هللا ىضر

 هتوخأ كرت لبسي هريغك لوسرلا سيلو اهريغ نيرجابم نييةوخأ هيف نكيملو

 هيلع كلذب قشيال# اهريغ ىلع ةوخأب لدبتسي مل ادبلف

 مهنيدلع مرقأو اطوحامو ةنيدملا دوبي عداو مث : دوبيلا ةعداوم (؟)

 مهنيي نأ وادحأ هيلع اونيعنالأو ي يذأالاو برحلا كرثىلع مك توربو مملاومأو

 مماف هنومبليو هنوحلابسي حلص ىلإ اوعد اذإو برثي مثد نم ىلع رصنلا



 عدار ام لثم جر لاو سو الا نم نيكرشملا عداو مث « هنوسيايو هنوحلاصي

 رفتكلا نطبأو هيف قفا من مهتم مالسالاب رداظن نم مالسا لبقو دوهيلا .
 اهتداعو اهلالق:ءا رراشعلل ىقبو مدحو ةمأ ةنيدملا ىف نوماسملا حبصأ اذهيو

 نم اونيعب نأ اعيجج نيماسملا ىلع نكلو ىرس الا ءادفو تايدلا ىف ىلوالا

 ءادفوأ ةيد هيلع تلقث

 لانقلا ١ 3 رش

 ةريشع الث ملسلاب مالسالا ىلإ سانلاوعدي لسو هيلع هللا ىلص ىلا ثكم

 ريثكس وفنب بهالم هباحصأو هسفقن ىف باذعلاو ىذأالا نم اميف لمحتي ةنس
 راوي نأ ىأر م ةيدتملاو 2م لعأ نمدباجأ ني كلذبتل ناحأ ع 0
 اذه لك هيلع هرقأو هنيد ىلع اهلهأ نم ىنب نم ماو اهيلا رجابف ةنيدملا ىلإ
 اممح لاتقلا نأر ملسلاب نوكُ نأ مالسالا ىلإ ةوعدلا ىف لص الا نأ نع لدبي

 نم هتيامج لجأل لب هيلا ةوعدلا لئاسو نم ةليسو نول عرش ) هيف عيش

 ىتم هيلع مساا رثويو ارطضم الإ هيلا ريصب الو بف هلهأ نع يذ'الا مفدو هئادعأ

 « مياعلا عيمسلاو ه هنإ هللا ىلع لكوتو ابل حنجاف مسلل اوحنج تلإو ) نكمأ
 نيئم لابو هرمدشب د ىذلا ود هللا كيسح ناف كوعدخي نأ اوديرب نإو

 هموصخ ةملاسم ىلإ مالسالا ليم ىلع ةلالد ررظأ اذه ىفو (مهيدلق نيب فلأو

 اوناكذأب هيف نيصاخم اونو 5 , واو هل مهم مهموصخ حنج اذإ ملسلاب نسا ما ذإ

 3 هب ميعادخ نودبرب.

 نوكي نأ هنم دصقي الف ساسألا اذه ىلع ةرجهلا دعب لاتقلا عرش دقو |

 ىلإ مدقتبإ ١ ولو ةديقعلا ىف فلاخم لكىلإ هجوي نأ الو ةوعدلارشن ىف ةليسو

 كلذب يذانت :لاتقلاعرنش ' ىف تلز' ىتلا تاب لإ ىه هذهو « ىذأوأ برن ا ]ع



 تع ماا

 اوويرخأ ىلا ودق مهرصن ىلع هللا نإو اوملظ 3 نواتاعقي نيذلل نذأ)

 ضعبي مهضعب سانلا مفد الولو هللا انبر اولوقب نأ الإ قح ريغب مهرايد نم

 نم هللا نرصنيلو اريثكها مساابيف 1 ادا وينو عماوص تمدبل

 اونآو ةالبملا اوماقأ ضرالا ىف مك نإ نيذلا « زيزع ىوقل هللا نإ هرصن

 ىتلا.تايآلا لكو (رومأالا ةبقاع هللو ركنملا نع اوهثو فورعملاب اوووي

 ؛ تايآألا هذه نع هنم هيلا دصفت ايف ج رخت ال لاتفلا ف كلذ دعب تلوث

 اومصع اهولات اذاف هللا الإ هلإال اولوقي ىتح > سانلا لتاقأ نأ ترمأ ) ثتءدحو

 مملاتقب رمأ نيذلا سانلاف اضيأ كلذ رع ج رخي ال ( مهلاومأو م مءامذ ى

اذإو اواتوق اوان !ذاف مالسالا ىلإ مسلاب وعدي, ىتح نواتاقيال:
 اوئزان مل

 نودب هيا مهذبحي ةليفك مالسالا ةوق نأال اىلتاتي ل مهنم بيج نم ارذؤب

 هرمأ ف ركسفي هالو اهيحاص ىمعت ىلا ةأانلا نع نبدي اومادام لاتق

 نأ هل ديالف سانا لك ىكإ هتوعد غيلبتب رومأم يد م ىنلاو « ةكحو ءوديب

إو اوكوان . نأ ميل حصيالو اوملاسي ا ا نأ مهيلعو مهيلا هتوعد ملبي.
 ن

 سيل هنأ عم قملا اذه ءىش ىلا عاد لكس لفكتل نآلا اهب لومعما مئارشا 1

وانم ببسإ ب ورح تعقو اذافلجو رع هللا نم هتوعد غيلبتب ان أفلكم
 نيوعدملاةًا

 رش ىلا هتوعد تناك اذا الا وعدي نم ىلعال مييلع اهيف ةذخاوملا نوكتف

 ةوعدلا ىف قحلا هلف هريغ امأ : هتوعد ىف قح هل سيل هنأال ركتم رمأ وار هاظ :

 ةمللاص ةوعد عنم غوسيإ نأ ادحأ نكم الو ةأوانملا كلت اهيلع بترتتتناكولو

 ربالا اذه اهل ناكو حلاعلا ىف تثدح ةحلابم ةوعد نم امو اهيلع بترتت ةأوانمل ا

ل كلذل اهعئم انغوسولف ةأوانملاب تابوقو الا هضوهن ىف ميظعلا '
 ن الاملاعل ناك

 ررضلا ىف اذه لثمو ءاقشلاو داسقلاو طاطحتالاو رخأتلا نم اهل ىثرب ةلاح ىف '

نع اهلثع ةحلاصلا تاوعدلا ةأوانم ةلباقم عع نأ
 ىلع بترتي امل اهيلع ةردقلا د
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 اهريخ نم ماعلا نامرحو اهئافيخا 5 تاوعدلا هذه فمص نم كلذ

 اياف برعلا نم اهريغ لود اطاتق نيحاسملل عرش نم ل شارف تناكو

 نم مهةجرخا ىتح تلعف ام نيماعلا عم شبرقة تاعف دقو ) ةفاك منواتاقي 3

 نيذلا نيماسملا نم ءافعضلا ىذأ نع فك ملو مطاومأ ىلع تلوتساو ٌرايد

 نيماسملا برح ىلع تهزع لب مهماوخا ىلإ اورجاهي نا منكم لو اهنيب اوقب
 سأر ناكر ىلأ نب هللا دبع ىلأ تامرأو كاذل ةدعلا دعت تذخأو ةنيدملاب

 هنجرختال وأ هناتاقل هللب ممقت انإو انبحاص م وآ كنا : ةنيدملاب نيقفانملا
 ىنلا عمسف « كءان حيبتسلو متاتاقم لتقن ىتح انعجأب كيلإ نريمنل وأ
 لع بهذ م هول[ نام ىلا اشير بحي ملف ىنأ نبا ىلا بهذ ةلا سرا هذهب

 لاقف لبج وبأ امهيقاف فاخ نب ةيمأ ىلع لؤنو ةرجهلا دعب ارمتعم ذاعم نبا
 ىبأ عم كنأ الول هللاو امأ ةابصلا مي وآ دقر انمآ ةكمب فوطت كارأ الأ : هل
 ١ نا هللار امأ : هتوصعءفرر دح م هل لاقت 4 املاس كلهأ ىلا تعجرام ياوفص

 هل لاقف « ةنيدملا ىلع كقيرط هنم كيلع دشأ وهام كنعنم ال اذه ىنتعنم

 ىداولا لهأ كيس يملا ىلأ ىلع دعس اي كتوص مفرت ال : ةيمأ

 4 صام نأو برعلا نم اهكلاع ندر شرق لاتق نمد دب كانه نكي ملف

 هلا تيب ربطي نأو اهيلع بلذتملا ةينثولا ناطاسم نم ةيبرعلا ىرقلا مأ ىهو
 نأ دعب برملا نكيلف كلذ ىف عفني مل سلا ناكاذأو هيف ةكاقلا ناثوالا نم
 قب نم ىذأ ىلع ٌثرارمتساو نيرجاهملا هناوخاو لوسرلا مماذيإب هوبجوتسا
 راص يح محلات ىلع مهمزعو مهرج دعل مهمعشرحتو نيماسملا نم مونيب

 مهتمر ةنيدملا يذلا مدق 1 هنأ مك اجلا ىردر مونم فوخ ةلاح يف نوماسملا

 الا نوخيصي الو حالسلا ىف الا نوتيببال اوناكسف « ةدحار سوق نع برعلا



 ىف مموؤش حالساو مهطاعأال اهيف اوغرفتي نأ مهنكمي ال ةلاح ك كلثو هيف

 نأ دعب هب هوعدس نأ ل زق لاتنلاب هدب نأ 0 دقو ثا كلو مايند

 ا كا ىلا رمالا راص ى يدر هتثعإ لوأ ن .م فطاتلا اذه ل فطلت

 هولئاق مهنأعم هلاتقب اوءدبي يح > مهاتاقي الأ هيلع ناكهنا لاقي نأ ىأرا لطخ

 7 برمعلا نيب هلق ةردتنلا ناك دقو هنطو:نم ةوجرخأو هوذأو

 نوطيحم ءادعالاو مهيلع اهكبرعلا شرق عمجت ىت> اورظتني نأ ةكملا

 هيف اوعمطيال ىتح هتوق مهل روظي نأ كلذ ةكح نم لعلو مهب بناج .لكنم
 نم الجر نيثالث اهددع غلبي ةزمح هم عم اهثحب ةيرسب لاتقلا ءىدب دقو

 نم ةثاملثو لج وبأ اهيف ماشلا نم ةينآ شيرقلا ريع اوضرتعيل ءريرجاهملا

 فداصف )١( صيعلا ةيحان نم رحبلا لحاس ىلإ لصو ىتح ةرمح راسف نيكرشملا

 ىنهجلاو رمع نب ىدجم نيقيرفلا نيب زهح لاتقا اوفاصت اماف كانه ريعلا

 جر الو ةيرس ٠4و ةوزغ ؟!/ ءاهز (؟) تاوزغلاو ايارسلا تغلب دقو

 : رومآلا هذه نع اهضارغأو اهبايسأ

 لثم برحلل دادعتسالا نم هعئمو هفي وو ودعلا قاع عالطتسا »١(

 ىريكلا ردب ةوزغ لبق تلصح ىتلا تاوزذلاو ايارس

 نينحونا ديالا دهحأ : ةوزغ لثم نيدلاو لاملاو سفنلا نع عافدلا «؟»

 ةنسلا ىف نايل ىنب ةوزغ ىف ام هلثع ناودعلا ةللاقمو صاصقلا 4و

 عيجرلا موي نيماسملا نم ه واتق امب مهنم صاصتقالل ةرحلا رم ةسداسلا'

 دعب تناك ىتلا ايارسلا لثم لئابقا ردغ نم ةيمالسالا ةوعدلا ةياج «4»

 ظ ةكم حت
 دصقي ناك اممانغلا ىلع لوصملا ايارسلاوتاوزغلا هذه ىف دصقي نكي و

 يبنلا جرخام ةورغلا (؟) 1هنم ةبحانو ةئيدملا ضارعأ نم ضرع )١(
 ةيرسلا فالخب .ابيف



 دل 8و دل

 نوديرت )اهاجأل نيملسملا نم براحم نم نآرقلا ىف مذ لب ةيلهاجلا بورح نم
 ملانغلل براح نم نأ دواد ىبَأ ناس ىف ءاحو ( ةرخآلا ديري هللاو ايندلا ضرع

 عاصم ىف فرصت تناكو دصق نعال اهيف ذخوت متانغلا تناكق . هل رجأ ال

 3 نينلا ةويش عاق ايي ونضال ني ايفك الو هان

 دعاوق بورحلل نكي لو اهياع ريست دعاوق ةيمالءالا بورحال نس دقو

 بيرختلا عنمو « ردغلا ميرحتو « دبعلا ةاءارم لثم كلذو اهابق اهيف ىعارت

 ىرسألا ىلإ ناسحالاو ؛ خ ويشلاو لافطالاو ءاسنلا لتق ميرحتو ؛ داسفالاو

 ٠ .نملاو ناسحالا در وأ ءادفب بورملا دعب مهقالطإو

 برعلا عم تاورغلا ريشا

 1 ١

 ىربكلا ردد

 هدحم لبس ىفو ةنيدملا نم اخسرف ؟8 ىلع ةنيدملاو ةكم نين ردب قت.

 عدذر ليخمو ةريثك رابآ هو لمرلا نم نايثك برغلا نمو لابج قرشلا نم

 .ةنيدملاو ماشلا نيب ةيرادتلا لفاوقلا لزانم نم ٍردب تناكو.

 ماشلاىلإ اهل ريع مظعأب تجرخ ةرجملا نم هيناثلا ةنسلا ىف شيرق تلاكو

 ريعلا كلت ىف هب ثعب الإ ادهاصف لامقام ال ةيشرق وأ ىشرق ةكمب قبي مل تح

 اه جرش الجر نورشعو ةعضب هعمو برح نب نايفس وبأ اهسأر ىلع ناكو.

 مجرفماشلا ىلإ هتقيس دق اهدجوف ةريشعلا غلب ىتح ىلوآلا ىداجج ىف لوسرا

 ثالثل .ج رف هباحصأاهيلإ بدن ابعوجر, مم (مف اهعوجر رظتني ةئزدملا ىلإ

 ةئيدملا ىلع كرو الجر رشع ةئالثو ةناملث ىف ناضمر رهش نم نولخ لايل
 اهنوبقتعي .اريعل نوعبسو ناسرف الإ مهعم نكي ملو موتكم مأ نب هللا دبع



 ةعضب الإ اهبعم نكي مل ريعلا نأ نيح ىف ردقلا اذه. مالسلا هيلع هجو 5

 هايج دصقي ناك اعِإ و اهدحو ريعلا دبع ع نك م هَ ىلع لدي الجر نورشعو

 ذخأ دقي ناك ولو هتراجم ةيال جا رخي نأ ديل ألمي ناك ىذلا ودعلا

 مملاومأ شبرق مهتبلس نأ دعب هيلع ْدْخَي ام كانه نكسي ل اهدحو ةراجتلا

 .مدايد نم مهتجرخأو
 أوج 2 ملاذ قود رابخألا سس# زاجحلا نم نايفس وبأ انداملف

 هريعب عدج دقو اهاتأف ةكم ىلإ هثعيف ىرافخلا ورع نب مغمض وحاتم هل 7

 عم جلاومأ ةميطللا ةميطللا شيرق رشعماي ) حاصو هصيق قشو هلحر لوحو .
 ( ثوثلا ثوثلا اهوكردت نأ ىرأ ال هباحصأ ىف دعاط ضرع دق نايفس ىلأ |

 ديعنب ب وبأ الإ عينا رشا نم فاختتب لو اعارس اورهتو منيع يح ممتكد ردأف

 جررخ ىتخ لبج وبأ هب لزي لف فاختي نأ قلق ةيمأ دادأو باطلا

 ناكواوجرفن كلذ مهيلع بيعف فاخبتلا ىلع مهفا رشأ نم ةعاج مزع كلذكو
 ريعل ةناعم هو سراف نم مودم الحر نيسمخاو 1 مهنم جارخ نم ددع

 اهريع ةياجم ددعلا اذهب شيرق ريسمب ريخلا هءاج (1) ءاحورلا ىنلا غاب املو

 أ نانا اهيا مل لاقو هباحصأ مدخل دع نعل وأ ادنغ ارذب لصتتام ريغلا نآو

 ريعلا مهضعب دارأف « ريفنلا وأ ريعاا كل اهنأ نيتفئاطلا ىدحإ ىلدعو دق هللا

 ملابنأ نيتفئاطلاىدحإ للا دعي ذإ و ) كاجرلانم اهب نه ةلقولاملا نمابيفام ش

 ناكهنأ ىلع اًضِيأ ليلد اذهىفو ( كل نوكت ةكوشلا تاذ ريغ نأ نودوتو

 ل وسرأي: لاق دوسأالا 3 دادقملا ماقف « لاملا ال لاتقلا ةرزغلا كلت نم دق

 هنود نر كف اندلال 0 داهغلا ب ىلإ اندرمرالاو هللا كمأ شما هللا

 رجه ي ,ضارأ ىمقأ عضوم 0



 ىف هوعباب 3 ال مهأر ذخأي راصنالا ىلإ تفتلا مث ريخب هل اعدف ؛ هغلبت ىتح
 ج راخ هعم اويرامينأ ىلع هوعباس 2 مر هظأ نيب ماد ام هترسصن ىلع ةبقعلا
 هبحوق رشا فدادقملا لاقام لثم لاق سو الا ديس ذاعم نب دعس ماقف ( ثرايد
 موقلا عاصم ىلإ رظنأ ىفاكل هللاو اورشبأ : لاقو كلذب رو

 احلف ريعلابل حاس نايفسابأ نأ هغلبف ردب نم ابرق راص ىت> مهب لحنرا مث ر

 ةدوعلا مهنم بلطي مييلا لسرأ نايس وب ناكو ردب يداو ءارو اشيرق نأو
 رحنن اثالث هيف ميقنف اردب رفح ىتح عجزال : لهج وبأ لاقف ريعلا ةاجنل
 ادب انوي اهي نولازي الف داق برا يسم رورحلا تسند الا كتاوؤزلل
 اوعجرف اوعجري نأ مهيلع ةرهز ىب فيلح ىف قدا قيرشنب سنخألا راشأف

 ىوصتلاىداولا(١) ةردع اولزن ىتح مهنم ىقن ند راسم ىدع وب مهعم مجرو
 ىداولا ةردعب اولزن ىتح ارراسف نومه ملا امأ ةئيل ةلهم ضرأ ىف ةنيدملا نع
 نمءام لوألعاولزأ ىتح ارراس مث اهيف ءامال ةخبس قدا ىف ةنيدملا نم ايئدلا
 كل ألزئم اذهأ هللالو راي: هل لاقو هللا لوسر رذنلا نب بابملا ىتأف ردب
 ةنيكملاو تر لاو ىأرلا ردا ةديكملا برلار ىأرلا وه مأ هللا
 (؟)بلقلا نم هادعام روغل مَ مهنم يد ا ع و نأ هيلع راشأف
 عطقنيل راشأ م لعفر كلذ ىلع ىنلا هقفاوف ٠ هيرشت ءام شير دمنال تح

 ناديم لع فرشملتقوفاشيرع ينلا اونبو ممادو نم برشلا ىف شيرق لمأ
 ١ راد اذإ لاتقلا ىلعهنم فرشيل برخلا

 مظنف دا 1 : ودع لعزاعجلا ىءارتف ناضطمر رهشنم١|/ ةحيبص تءاجو
 نييوده رم نايل مما اوراس تح مهني قصالو نيماسملا فوفص مالسلا هيلع
 اوئرؤيالو اوعجر ؛ نأ مبياع راشأو لاتقلا بيهت دق شيرق ءامتز ضعب ناكو

 بيلق عج راب لإ )0 هكطاش 0(



 فوفص نم ج رع ةزرابملاب نيقيرفلا نيب لاتقلا ًادتباو هلاوعمسي لف برملا

 ج رأل ؛ ةبيش ةوخاو ديلولا هنبارسعث دبعنب ةعيبرنب ةمتع : ةثالث نيكرشملا

 جر رأ ميمي نر عافك اوبلطر مهب اوضري ملف راصنآلا نم ةنالث مل

 لهيلف بلاط ىلأ نيىلعو بلطملا نب ثراحلانب ةديبعو بلطملا دمعنب ةرمج مل

 امالك نيتب رضةبتتعو ةديبعضلتخاوهلتقز ًاديلولا ىلع لهع مو هلتقزأ ةبيش ةرج

 فوفصلىل | ةديبعالمتحاو هيلعافف ْذَف ةبتع ىلع ةزهحو ىلع لم هيحاص حرج

 هقيفرهعمو هشي رعفيبنلاو نيقيرفلا نيب موححهملا كلذ دمب أدتبا مث . نيملسملا

 كدهع كدشنأ مهللا ) لوقيو هير وعدي راصف ذاعمنب دعس هسراحو ركب وبأ

 كل زجنيسهلا نذ كبسح : ركب وبأ هللاقن (دبعتمل تكشنإ مهللا كدعوو

 نكنرف ( ربدلا نولويو عما مز يس ) لوقي وهو شيرعلا نمج رن « كدعو

 ما :فلحو ةنماو لرخ وبأمهيف ٌثديداتصنم عمج لتقراومزهىتح ةعاس الإ

يبلا رمأف طيعم ىأنب ةيقعو ثراحلا نيرؤنلا مهنمنيعبس وحن مونم
 امهلتقب 

 | ةكعب نيماسلل ىذأالا ةدشرم اسهنمناك امل

 نيكر شم اددعت رك ولاتقلثدادعت ءاو نيماسملا ددع ةلق ىلإ انرظن اذاو

 ةراكحب الو دادعتسا نس# نيماسللا متم سهنلا اذه نأ اندجو ٌمدادعتءاو

 هنم ةيشخ ريفتلا ىلع ريعلا ءاقل لضفي ناكو هرظتني نكيل مهضعب نأوددع

 شيرةرارتغاوثادسأتِب رصنلا مل مث اعاو هلاتقل ًايهتب ملو ج رخ هنأالو
 اهترثكب

 ىف بعراا ءاقلاو مهبداق تيبثتى اهرثأ اهناك هدنع نم تايب هلل مديأدقو

 دعل مهنمةرمكلذودبيو مهئافل لبق مطاتق نوبيهتب اوناكىتح ممئادعأ بولق

 (ةلذأمثأ و ردبلاللا كريمتدقل و)كلذىف ىلاعت هللا لاقدقو ةرم

 دوهباو نوقفانملا ناكو مرسصنب ةنيدملا لهأ رشي نم ىنلا لسرأ دقو
 م

 مسقو ةنيدملا ىلا امجار لفق مث كلذب اوحرفف نيماسملاو لوسرلاب اوقجرُأ ذق



 . دقاوناكو ةوزغاا هذه ىف تلزن ىتلا لافثألا ةروسف للا لزنأ مك مبني مئانغلا
 ' ىلوتي نأو مولتقب رم راشأف ىرسأللا رمأ ىف اوفلتخا اك اهتمسقف اوفلتخا
 . وبأ راشأو نيكرشملا نم هبيرق رجابم لكل تقيف نيرحاهملا نم ثوب رقأ مهاتق
 . مهيلع نيماسملل ةوق نوكف يد رمال اوقللطي نأو مهلتق مده ر 5
 هللا نإ : ع لاقف مهيدي نأ كلذ دعب هللا ىسعو موابرقأو مهلهأ ثو
 ماوقأ بواق ددشيل هللا تااو نبللا نم نيلَأ نوكت ىتح ماوقأ بواق نيليل
 ّْ ىنعبت نف ) لاق ميهربا لثم ركب !أي كلثم ناو ةراجحلانم دشأ نوكل ىتح

 بر ) لاق حون لثم رمعاي كلثم ناو ( ميحر روفغ كناف ىناصع نمو ىنم هناف
 قلطأو ركب ىبأ ىأر راتخا مث (ارايد نيرفاكلا نم ضرآلا ىلع رذتال
 ةءارقلا فرعي نم فلكو نيرداقلا ريغ ىلع نمو هيلع نيرداقتلل ءادفلاب ىربمألا
 رشنب هنم ةيانع اذه ىفو نيملسملا لافطا نم ةرشع ميلعت مهنم ةباتكلاو
 ةراغو هما تيقتل ثرآلا ممآلا هب ىنعت ىذلا ميلعتلا نم عونلا اذه
 ابيف ةرشتنم تناك ىتتا ةبمآلا

 ش ىأر راتخا ىنلا نأو ءادفلاب كلذ دعب ضري مل هللا نا انه اور ؟ذ دقو
 ىتلا لافت الا ةروس نم هباتع ىف هللا لزناف هل هللا نم ىحوب ال هداهتجلي ركم ىلأ
 ضرألا ف نخشي ىتح ىرسأ هل نوكي نأ يبنل ناك ام) ةوزغلا هذه ىف تل'

 / نم باتتك الو ميك ريزع هللاو ةرخآلا ديري هللاو ايندلا ضرع نوديرت
 ' قفاوملاوه ركب ىأىأر نأ ىنخي الو ( مظع ب باذع متذخأ ايف كسل قبس هللا
 مممإإ ناسحالاو ىرس' الاب قفرلا نم ةيمالسالا بو رحلا هب زاتمت امف انركذ ال
 نماناكى رسالا نم ناصخش لتقو شلرق يفاقم ةورألا هذه ىف لتق دقو

 0 ىرسالا ىف قبب لو ديدانصلا كئوأ
 ا نم اوقلطا ذ ذإ | نيغبسلا ءالؤ وه ةميق 3 ديدانصاا كلوا مدق ام لثم ذأ "الا



 هس هله اسم

 دقو هلو هر ردت نم هب هللا لفكت ام بناحب ةمجرلا مبعم تامعتساو رسالا

 ةلقلا 0 ىق وهو ردس هرسصت

 لاتقؤ 0 الأب لاتقلا ىف ءدملا لبق نيماسملا 5 ناك هللا نأ ةةيقملاو

 .. تقولا كلذ ىف ةحاصملا تناكو مهم اررفظيف مهني ةبارقثا اوعاربو نك رخل

 نيكرشملا ةرثكو برعاا دالب ىف نيماسملا هلل ملاتق ىف ةدشلا هذه ىفتن#

 يذلا بولق ىف ىتلأس) ةروسلا هذه نم كاذ ىفىلاعت هللا لاق دقو مهب نيطيشلا

 هللا مرمأف (تانب لك مهْنم اوبرضاو قانعألا قوف ارب رضاف بعرلا اورفك
 عضر املهنأ ىتج ذاعم نب دعم ىأر كلذ ناكو مرسأب مرمأي ملو طقف مهلتنب

 . امل ةيهاركللا هبجو ىف دجوف هيلا هللا لوسر رظن نورسأي مهيديأ نوماسملا

 هللاو لجأ : لاقف « موقلا عنصللام هركت دع ساي كن أكل : هل لاق موا عنصي

 . ىف ناخنالا ناكف كرشلا لهأب ىلاعت هللا امعقوأ ةعقو لوأ تناكهللا لوسرأب

 . رانيإ مهنممقي ملول دعس ىأر ىأرلا ناكر ؛ لاجرلا ءاقبق ما نم ىلإ بحأ لتتقلا
 لتقلابرمألا اهيف درو ىتلا ةلاملا ريغ ةديدج ةلاح ىف اوحبصأف لتقلا ىلع رسألا

 ” هلو لا ةاشمأ ىأذ ذخأبو لاتقلا ىبتن ىت> رظتني نأ لودرلا ىأرف

 كلذ ىلع ىلع مهباتعل ( ىرسأ هل نوكحي أ ىنل ناكام ) ةيآ تلزتف . ىرسألا

 قوكي نأ حملا مالسالا ىف داهملاو لاما ىف اي تقلا نفس "هلا مهداثيإو

 . نيذلا هباحصأ دا لاو ةباالا ىف ىلا بطوخ كلاقو هيف لوألا ا

 ١ نأ كريغ ىبنل نك ام الا يدق ذإ ىكيساا نبا لاقو . ةفئاخلا هذه ف اوعقو

 وأ هباتعلال اذه ةقوسم هيلألا لعجو هصئاصخ نم كلذ دعف ىرسأ هل نوكي

 00 ايندلا ضرع نوديروت ) كلذ دعب ىلاعت هلوق نأ كشالو هباحصأ باتع

 ش قنذلا رمأ لإ كلذ تابثا ال باجبم الا باع ابنه بعت, ةب ىلا نأ ف عم



 . راكنا نودب ردب ةوزغ لبق لصح ءادفلا ذحأ ناهيلا بهذنام ديوتيو

 ريعلا تقاتساف شيرقل ريعلجأ نم تناكو شحج نب هللا دبع ةيرسف كلذو
 اهءادق نوكرشملا بلطف ناسيك بكسلاو ةريغملا نب هللا دبع نب نامع ترسأو

 امهةلطأوهللال وسر لبقف

 لوا وزغ

 نيماسملا نيب ةوزغلا كلت هيف تناكو ةنيدملل قرشلا لامشلاب لبجدحأ

 نم أتال تحبصأو ردب ةوزغ ىف اهءاصأ ام اهيلع رع اشيرق نأ كلذو . شيرقو

 برحلا نايفنس وبأ اهب لبقأ يلا ريعلا نم اهب تدصرأف ماشلا ىلإ اممراجت ىلع
 . شيرق نم ةرجهلاهثلاثلا هنسلا ىف عمتجاف رانيد فلا نيس وحن ناكو نيماسملا

 نوهلاىنبو قلطصملا ىب نم موباحصأ مثو شيباحألا مهعمو لجر فالآ ةثالث

 هتلك اشىلعناكنمت ددعو ىمؤ الابهارلا رماعوبأ اضيأ مهعم ناكو ةعزخ نبا

 ةماجمو ةنانك بارعأ نم تاءاج اذكحو ةنيددملاب نيماسملا عم ةماقالا هرك نم

 روجلاو فزاعملاو فوفدلاو نايقلا مهعمو نيماسملا برح ىلإ اوجرخمم
 . رذب موي اوفعضاكلاتقلأ ىف اوفعضي اليكل مءاسن مهفا رشأ بحطصاو

 ممربخأو هبامصأ عمك كلذب هربخي يبنلا ىلا بلطملا دبع نب سابعلا بتكق
 : مهل لاق م ةفيلخلا ىذب اولزنف ةنيدملا نم اوبرتقا دق نوكرشملا ناكو ريما

 ماقمرشب اوماتأ اوماقأ مث ناف اولزن ثيح مثوعدتو ةنيدملاب اوميقت نأ منيأد نا
 ٠ راصن الاو نيرجابملا ويش ىأرلا اذه ىأرف « مهانلتاق انيلع اولخد مه ناو

 هنؤديربىذلا ريغكلذ نم اًميش ديرب ناك هلعلو نيقفانملا نا ىلأ نب هللا دبعو

 نيكرشملا ىلا أوجرخي نأ مهنم اردب دبشي مل نم اصوصخو ثادحأالا ىأرو



 00 لزتف نيلوالا نم اددع رثك أ ىأرلا اذه باحصأ ناكو

 ع ةيلقأألا لوزن وهو ةيروشلا تاموكملا ىف ساس أ ملظعأل ريرقت اذه ىو
 هتفلاخ ررض نآل اأو نم حجرأ اهدنع امأر ناكناو 5 ةيرثك لا ىأز

 سانلاب هعملا ىلصف . هتيحوجرم ىلع ةرثكلا ىأر ةفلاغ ووك دن:نوعأ

 ٌمدعوو ريصلاو تابثلا ىلع اهيطخ ىف مهضحو لاوش نء.نولخ رشعل

 سرتلا ىتاأو فيسلا دلةتو هتدع سبلو هترجح لخد مث سدنلاب كلذ ىلع
 ج ورملا ىلع هوهركتسا ثادحالا نأ راصنألا نم ءالقعلا ىَأرف هربظ ءارو

 كيأر عبتن اولقو هل هودرف هللا لوسر رمآلا اودر ممل اولاقو ثومالف

 « ةلادعأ نيبو هنيب هللا كحي ىتح هعضل نأ هحالس سبل ىنل ناك ام : لاقف

 هيف ىفم دقو هنكلو ىأرلا اذه نم حجرأ ناكل وألا ىأرلا نا كش الو

 مزعنم ىوقيو ٌمثدضع ىف تف. هنع هعوجر نال لوألا نم حجرألا وه راص

 هلق يقم. نأ ةندفن مءاقلا بيج هنأ الإ كلذ نم نومبهي ال منال ميئادعأ

 دسافخلا نم كلذ ىفو هباحصأل كلذ ناعأ اك مهيلع رسصنلا نم قئاو ريغ هنأو

 اذهنم حجرأ رمالا لوأىف ناكىذلا لوالا ىأرلا ىلا عوجرلا هعم حصي الام

 بعصمل نيرجاهملا ءاول ىطعأف برملا ةيولأدقعو همرع كي ىفف . ىأرا

 ريضحلا نب ديسأل سوأآلا ءاولو رذنملا نب بابحلل ج رزملا ءاولو رينع نبا
 لأسف ةريبك ةديتكر ظن ةينثلاسأر اولصو املف لجر فلأب ةنيدملانم ج رخو

 رفاكب نيعتسنال انإ لاقف « دوبلا نم ىأ نإ هللا دبع ءافلح ءال ود ليقف اهنع

 ءاييشأ مهل هتدهاعم دعي دويملا نم ادب دق ناكو « مدرب رمأو كرشم ىلع

  مهفاجرإ لثم مهيلع نيكرشملا مهراثياو نيماسملل مهصالخا مدعرلع تلد ةريثك
 حجرات دال م



 دعاة دش

 نأ نمأي لف مهنيي و نيماسملا نيب ناك ايف هرك دنس امم كلذ ريغو ردب موي مم

 وهوطوشلاب ناك اذا ىتح راس مهل اهيف مهتايخ نم ارذح هيورح ىف هوكراشب

 هنأب للعتو هباحصأ نم ةئاملشي ىلأ نب هللا ديع عجر ناو ةنيدملا نيب ناتسب

 الشفت نأ نينمؤملا نم ناتمئاط تمهو هأر فلوف ج ورا مدع ىري ناك

 نم هللا (ممصعف سوأألا نم ةماس ونبو ج دؤأغعا ن م ةئثراح ونب اهو كاذ:ح

 ميلتاقت مهضعب لاقف هعم لذخما نمو ىلأ نبا نأشى نوماسملا مسقتادقو كلذ

 مهسكرأ | هللاو نيتكف نيقفانملا ىف كل اف ) كلذيف هللال زئأف مهكرت مهضعإ لاقو

 ديب نا ذا نال نول لأ اودهت نأ نوديرأ اوبسك امي

 (اليبس هل
 بعشلاب لون ىتح نيقفانملا كئلوأ نم هشيج هللا ربط نأ دعب يبناا راس مث

 ىداولا نطبب نوكرشملا لزتو ةئيدملل هبجوو لبجلل هربظ لعجو دحأ نم

 لهج ىلأ نب ةمركع مهترسيم لعو ديلولا نب دلاخ مهنشميم ىلعو دحأ لبق نم
 دبع ىنب نم ءاوللا باحصأال نايفس وبأ لاقو ةيمأ نب ناو ةافملا ىلعو

 اهنإو مكر دق ام انباصاف ردب موي انءاول مكيلو دق كنا رادلادبع ىب اي : رادلا

 اولخنا اماو انءاول انوفكتت نا اماف اولاز تلاذ اذإ مهيار لبق نم ساتلا ىو

 انءاول كيلا مسن نم اولاقو : هودعاوتو هب اومهف « هوكيفكتف هنيبو اننيب

 ْ ؟ عنبعأ فيك انيقتلا اذإ ادغ ملعتس

 أوناكو ةامرلا رضحتساو دلاخ ءازاب روزلا لعط هشيح يتلا ىع دقو

 رهظ لع شيجلا فلخ مولع ىراصتالا ريبج نب هللا دبع مهسأر ىلع نيس

 ةزرابلاب لاتقلا ًادتبا مت اوبلغ وأ اورهت مهناكم 0-00 الأ مهرمأو لبجلا

 مبيلع نب نيكرشملا ةلايخ تامحو انسح ءالب نوملسملا ليأو ناشيجلا , محتلاو

 نيكرشملا ءاسنذخأو نورقبقتيف لبنلاب مهوحضني ةامرلا ناكسف تارم ثالث



 نهديشنمعم الك يلا نكسف لاجرات اجيبه راعشالا ندشنيو فوفدلاب نيرشضي

 ( ليكولا معنو هلل ىبسح لتاقأ كفو لوما كنو لزحأ كب مهللا ) لوقي

 متانغلا نوعمجي نولسملا مهعبتو نوكرشملا مزهلاو هرصن مهيلع هللا لزناف

 نوعمج اوقاطلاو مل لوسرلا ىمأ اوسن كالذ ةامرلا ىأر ايان بال هالاو

 اوافغ مهنكلو نيكرشملا نم ةليح كلذ ناكامبرو ةميزملا مث نأ لبق مئانغلا

 مونم ليلق عم هناكم ىف تبث ىذلا مبسيئر أو لوسزلا رمأ اوصعو اذه نع

 مالمالاىلاهللا هيدهيس اظقيادئاقناك و دلاخهلهبنتونيملسملا ربظ كلذب فشكناف

 ممادو نم نيملسملا ىف و نيكرشملا شيج ضعبب قاطلاف بيجاعالا هيق لعفيو

 مهو نوملسملا رعشلرلف مهلك مهلتق لب هل تبث نأ ةامرلا نم ىقي نم نككي لو
 دلأخ مهأجاف دقو الا اهيلع ردب ةوزغ ىف هللا مهبتاع ىتلا مهايندب نولغتشم

 راصو مهءاظن لتخاو مهفوفص تضقتناو مهيدبأب ام اوكرتو اوكهدف هشيم

 ءاول بحاص ريمس نب بعصم نيكرشملا نم لجر لتقو اضدإ برشي مهضعب
 نيملسملا ف لشفلا لخدف ىلتق دق ادمح نأ عا_هأن لو هرلا هنظو نيرجابملا

 نافع نب نامعو ديز نب ةجراخو ةبقع نب ديلولا مميي مهنم ةعاج مزبناو

 اهولخدي نأ اويحتساو اثالمثاورا_هنأ دعبا وداع مث ةنيدملا ىلإ اوهجوتو

 رثتف ارهام ايمار ناكو ىراصنالا ةحلطوب أ مهنم ةعاجج هعمو ىبنلا تبثو

 نيك دملا ىمربو 0 واىبجو ) لوقي راصوهلالوسرىدب نيب هتنانك

 مرأ : هل لرمي لكُم كو ناكو صاقو ىبأ نب دعس اضيأ تبثو هتفحجب هنع منعو

 نم ةبرح ذخأف ىبنلا ديرب فلخ نب ىلأ لبقأ دقو « نمأو ىبأ كادف كيس

 ةكم ىلإ هقيرط ىف هكاله ببس تناك ةبرض هب رضف هقيرط اواخ لاقو هباحصأ

 ناك يتلا رفخلا نم ةرفحيف هللا لوسر عقو م هريغ هتايح ىف ٍىدنلا لتقي مو

 تشدخو هيلع ىمفان نوملسملا ابيف عقيل اهاطغو بهارلا رماع وبأ اهرفح



 د 0

 هتيعابر رك رخل تيما م هللا ديمع نب ةحلط هعفرو هدب ليغ دخاَف ةاتكر

 عمتجا دقو ةريثك تاباصإ افرأ هباحصأ بيساو :نيسأ ا كذنقو

 نيح مهيلع تلوتسا ىتلا ةههدلا مهنع تلازو هيلع اذه دعب نوملسملا

 تذخأو مدلاهنع تاسخف ةمطاف تءاجو بحشاا لصو ت>راسف هلتق مهني عيشأ

 واعي نأ دا رآمثمدلا كسم“ ساف ح رجلا لف ع امتعضوو امد ردأف ريصح نم ةعطق

 ىلا رظنف هع ىتح ةحاط هلمخ اهولعي نا هنكع لف بعشلا ىف ىتا ةرخصلا

 ةعاجج ىف باطخلا نب رمت مهيلا لسرأف لبجلا رهظ ىلع نيكرشملا نم ةعاج

 مهول زئاف

 مييتأب نأ تفاخو محل لصح ىذلا دعب نيملسملا تابث شيرق ثأر املو

 ردب ةوزغف اهرأث هب تكردأ ىذلا رصنلا اذه اهيلع دسفي ةنيدملا نم ددم

 تمعأ : لاقف ةعقوملا ءابتثا نلعاو لبجلا نايفس وأ دعبمو كلذ تفتكا

 نودجتس كئأو لبقملا ماعلا ردب كدعوموردب مويب موي لاجس برحلانإ لاعف

 ىلا نوملسملا عجرو ةكم ىلا اوعجر مث « ىنؤئست لو اهب رمآ( ةلئم كالتق ىف

 بلطملادبعنب ةز م ديف عسر اولاكو مهالتقاو نفد نأدعب ةنيدملا

 ترقبف نايفس ىنَأ جوز دنه هب تلثم دقو 59 انزح ىبنلا هيلع نرخ :

 ةنيدملاىلا نوملسملا عجرالو اهتاسرأ مث اهنك الف هلكأتل هديك تذخُأو هئطب

 1 ةمقوملا هذه هللا لزنأ دقو 5 ةنامثلااوررظأو نوقفانملاو دوبيلا 0 م

 :: نايم ايسر نم يطق نا رمل ا روك نم هلآ نيتس

 )١( ودب ةوزغ ىف لوقلاب مهب .دأ نأ دعب لعفلاب مهيدي نأ ذارأ هللا نأ '

 هلبق ماتق نم امنودصقي اوناك اكمالمالا ىف لاتقلا نم ايندلا مهدصق ىلع

 نم مهونأ نيذلا نيكرشملا مهيلع طل مئانغلا عجل ودك املأ ةامرلا كرت الف

 مهنوسحت ذا هدعو هللا مقدص دقلو ) مهدعو ىذلا رصنلا ملط ميمو مهروبظ



 د وو ل

 متمنوبحت ام كارأ ام دعلنم ميصعو رم الاف متعزانتو متلشف اذا ىتح هنذاب

 افع دقلو مكيلتبيل مهنع فرص مث ةرخآلا ديري نم نمو ايندلا ديري نم

 ( نينمؤملا ىلع لضف وذ هللاو كنع
 اورييل ةعزابو هوركشيل رصنلاب مهولبي سانلا عم هللا ةنس كلتنأ (9)

 امل نوكي نأو دئادقلا لثم مالا نرياالو نئاسملا دنع تاتنلا اويلغشو

 حرق موقلاسمدقف حرق كسسمي نإ ) اهدجمو اهتعفرليبس ىف ءادهشو اياحض

 ءادبش متم ذختيو اونمآ نيذلا هلل ملعيلو سانلا نيب اهلوادن مايالا كلتو هلثم

 (نيملاظلا بح ال لاو

 هباصأ امم رثكحأ هلبق مهباصأ دقو لسرلا عيمج لثم لوسر ادم نأ (*)

 اميح ةوزغلا هذه ىف لشف نم باصأ ام لثم مهبصي ملو اونبي لف دحأ ةوزغيف

 حدقي كلذ نأك رفكلاهف هيبقع ىلع بلقني داكو لتق دق ادم نأ ميشأ

 موباصأ ال اونهو اه ريثك نويبر هعم لتاق ىبن نم ناكو هتلاسربف هدف

 ( نيرباصلا بعن هللاو اوناكت:سا امو اوفعبض امو هللا ليبم ىف

 ديدنتلاو نيمزبنملا نع وفعلا نالعإو ةوزغلا ءادبش ىلع ءانثلا ()

 راهظا كلذ ىلإ اوفاضأ لب لاتقلا نع مهفارسدنا مهفك< مل نيذلا نيقفانلاب

 اًورداف لق اولتق ام انوعاطأ ول اودعقو مهناوخال اولاق نيذلا ) نيملسملاب ةتامثلا

 ( نيقداص منك نإ توملا كسمتأ نع

 قلطصملا ىنةوزغ

 عيسي رم ا وأ

 يطوق نم ذوخأم عرفلا نم مويرلع ديدق ةيحان ىف ةعازات ءام عيسيرملا



 ا او 06

 عماوب راحدقو ةعازخ نم نطب قاطصملا ونبو داسف نم تعمداذإ نيعلا تعسر

 رارض نب ثراحلا ممديس مبعج ةرجطلا نم ةسماخلا ةنسلا فو دحأ ىف شارق

 اوجر خي نيقفاذملا نم سان مهيف ريثك مج وطهللا لوسر ج رقت نيماسملا بر

 هئاسننم يبنلا عمج رخو ايندلا ضرع نماوبيصل نأنوجريابلبق ةوزغىف طق

 ىبنلا ضرعف عيسي رملا ف قاطصملا ىنبب اوقتلا ىتح اوراس مث ةملس مأو ةغئاع

 نرملسملا لمح ملبنلابةعاسا وما رتو لالا ناةير هلا فاصتف اوبأف مالسالا مبيلع

 اواتقف بربلل الاجم مهل اوكرتي ملف ناكم لكنم مم اوطاحأو دحاو لجر ةلمح

 مههايشو مبلبإ اوقاتساو ممايرذو مماسل عم مهيقأب اورسأو مونم ةرشع

 ناكر نيماسملا ىف كلد ىنلا قرفف هايشلا نم فالآ ةسمخو ريعب ىفلأ تناكو

 ناك ريش: هقاهرتسا لع قرت "نيتك ددع كلذو تيب قام وع قزمألا

 لمعي نأ عليم دارأف مالسالا ىلإ مثوعديل لب سانلا رسأيل يبنلا ثعبملو

 ءادف ذَحَأب وأ مهيلع قتعلاب نملاب مهقالطإ ىلع نيملسملا لمحو هيف مهبغريالمع

 وحنلا اذهىلع كلذ مثدقو مونم

 ىبنلا نم اهيلطي اهوبأ ءا موقلا ديس ثراأا تنب ةرب ىرسألا ىف ناك

 ةئيسرأ هللا لور اهقدصأو هايإ هجرزف هنم اهبطأل هعم هب ىتأ ءادغ كَم
 اولاق كلذ نوملسملا ىأر اماف هؤانبأر ثرالا ملعأو ةريوج اهامسو ثرد

 ءادفلاب اوتلطأدق اوناكو مهم مهيديأني ىقتب ن٠ اوقتعأف ٍةيكَم ىببدنلا رابصا

 مولكق اطصملا ىبب مالسا ىف اببس» ىئالسالاقفراا اذه ناكو مهفصل نم انيرق

 هنأ لع تاياوراا رثك أو ةئيدملاب ةريوج ةياوراا هذه ىلع ىبنلا جوز دقو

 اهيتاكف سيقنب تباث مهدى تعقو دق تناك اهماو عيسير لا ءامرلع مو اهجوزت

 لاجلا نم تناكو امن دعاسم ىف هلأست ىبنلا ىلإ تءا بهذنم قاوأعست ىلع



 لا هاما

 هيلع اطوخد تهركف ةقئاع اأرف هسفنب تذخأ الإ دحأ اهاربال ثيمب

 تضرعوهتملكن الإ وها هنم لاجلا عقومب اهنم اماع هتببعأ اهآراذإهنأتنقيأو

 ىدؤأ لاق ؟ وه ام تلاقف « كلذنم ريخ وأ : اه لاق ىتح اهدعاسي نأ هيلع

 سفنلا هيلإ ليمت ىذلاو . اهجوزتو اهنع اهادأف « كجوزتأو كتباتك كنع

 ريثأتل ال اهموق مالسا نم قبس ام هل ميل ةريوج جوز" كو ىبنلا نأ

 ةأرملا ىف لوقي ىذلا وهو كلذب رثأتي نأ نم اسفت ىلعأ وبف هسفن ىف اًطاج

 تيرت نيدلا تاذب رفظاف ) اهنيدو اهبسحو اهللاجو ابلال حكت

 ( كادي
 لوزن ىف اهرثأ امل ناك نارمأ نيقفانملا نم ةوزغلا دعبل عوالقو

 مهتلماعم تريغت دقو اوحصاف مهنم نيبلسملا ريذحتو مينا حضفب نآر أ

 م مك هنكل وميقافت كلذ دعب ىبنلا لبغي لو مهبناح نونمأبال اوراصو مل

 ولأ أش ةراقحو مبفعضل ميعم اعيش لعفي

 خخ رصتساو ج رزألا نم لجر عم مهتخا نيرجابملا نم الجر نا (1)

 لوسر ج رفن نواتتقي اوداكو نيقيرفلا نم رعذلا لبقأف نيرجابملاب رجامملا

 هذه اوعد : لاقف ربخلا ريخأف (نالفلاي) ةيلهاجلا ىوعد لابام : لاقو مبيلع هللأ

 بضغ كلذ ىأنب هللا دبع غلب املف . نيقيرفلا نيب حلصأ مث ةنتنم اهناف ةملكلا

 اهولعف دقوأ ةلذم مويلاك تيأرام : لاقف ج رزألا نم طهر هدنع ناكو

 (كك ًايبكبلكنمس ) لوألا لاقاك الإ نورجابملاو نمتام هللاو انرايد انو رفان

 نب ديز هيلع درف « لذآلا اهنم زعالا نجح جرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئ هللاوامأ

 مالغ اي هل لاقف كلذب هريخأف تلا ىأ م " مالسالا قداص امالغ ناكو مقدأ

 هلعل لاقف « هتعمهدتل ثالوسراي شاولاقف « تاقام تلقف هيلع تيضغ كلعل

 فيك لاقو كلذ نعدابنفهلتقي نأ يف هنذأتساف ساجملا ىف رمي ناكو « كم اطخأ



 دس ؤ.عاس

 تحرك نا .رمعال اقف ؟ هباحصأ لتقي ادمحم فترأ سائلا ثدحت اذا رمعاي

 برثي 3 5 فنأ نذإ هلدعرت : لاق « اب زازا هب صأق ىرجاهم هلتقيذأ

 نع انلا لغشيل اهيف لحرب نكحي ملو ةرجابلا ىف اوناكو ليحرلاب نذأ مث
 لاقو ديز هاب امم اكش لقي اأ هنأ فاك كلذ دعب ىأ نياهءاحو مالا اذه

 لقو « مالغ مالك هياع قدصي ال انريبكو انخيش هللا لومراي : هموق نم رقت

 هموق اذا و كرما انءاع كتل شاوق هب قفزا كا لوس ان: 3 نضع ى هيسأ
 عضوي دنع ةدحاو ةزرخ الإ مهيلع تيقب ام هوجوتيل زرألا هل نومظنيل

 ناعالاق دابص نا ىلأ نب هللا ديعل ناكو « اكلم هتيلتسا كنأ ىريل هئاف ىدوبيلا

 رم ةلاقمهتغلب املف هللا دبع هيبأ توم دعب هللا لوسر هامس دقو بابملا ىمسي

 هل لاقف هيلع دقسيف هريغ هلقي الق هيبأ لتق ىف هنذأتءاف هللا لوسر ىلإ ءاج

 ىق ليطل نأأش: مىلاعت هللا نكلو ( انعم ىقبام هتيحص اهو هب قفرتن لب

 هذه زك هياع عمت قداصلا مالخلا اذه كرتي نأ أذي ملو كلذدب قافنلا لبح

 نينمؤملاتبنووبقاتت تضف ىتلا نيقفانأا ةرو م هقيدصت ىف لزنأف لماوعلا

 ىف هللا ىقلأ تلزن املف مهنأ ناك امهم مهب قذرأا داهلظاو مهيلا نو لا نع

 لاقف « هنوفنعلو ىأ نبا نويتاعي اوراصو 3 ةئانم ضْعِب راصنالا يبولق ٠

 تدعرأل تاقمويهتلتقول هللا نانا ؟ رهاب ىرت فيك: باطلا نب رمعل ىبنلا

 هتاتقل هلتش مويلامتيمأول فونأهل

 لوسر ج وز ةشئاع تناكو ليحرااب ةليل نذأ ةنيدملا نه اونداأ ممم ا(

 تسملف اهاحر ىلإ تعجر مث شيلا تزواج ىتح اهتجاح ءاضقل تضم دق هللا
 تضقو هسمتلت تعجرف مطقنا دق )١( رافظ ع زج نم اهلل دقع ازاق اهردص
 ءاسنلا تناكو هيف اهبءونظل ادريعإ ىلع هواح رف اهحدوه اوامتحاف هماملا ىف ٌةدذم

 نام لإ تعجر اهدقع تدعو اف لك الا ةلقل محلللا نوشخيملااهخ كاذذإ

 نيب هنيدم(1)



 دسأ ةههاسن

 تمانف اهانيع اهتبلغو لضت الكل هناكه قرافت ملف لحترا دق هندجوف شيملا

 حبصأف هعئاض دقتفي شيجلا ءارو ريسي نأ هتداع نم لطعملا نب ناوفص ناكو

 هيل انأو هلل انإ ) اعجرتسم لاقف باحلا ليقاهار هنآلل اوفرعف اهلزنم دنع

 خانأف اههجو ترتسو هعاجرتساب تظقيتساف تتامدق اهنظ هلعلو ( نوعجار

 ىلأ نب هللا دبع اهربثاف شيملا لصو ىتح اهدوقي قاطلاو اهيك رأو هتلحار

 مهيلع ت رف سانلا نم نيدعتبم نيقفانملا نم ةعاج مهلزتي ناكواضأ ةص رك

 عيشي ذخأو«ةبعكلا برواهبرؤ- لاق« ناوفصر ةشئاع اولاقف ؟ هذه نم لاقف

 مهنم نيملسملا نم رقت هبرتغا ىتحمهيف كفالا كلذ ربك ىلوتيو سانلاف كلذ

 قفني ركب وبأ ناكو ركبىلأ اهدبأ ةبارق نم حطسم ناكو هريغو ةثاثأ نيحطسم

 نم هل لصح امم رثك أ هعقو هيلع دتشاف اضيأ كلذ ىبنلا غلب دقو هرقفل هيلع

 هللا ىضر ةقئاع لانو لجرلا ضرعب قاعتب امالإ نوبي ءىثلكو لوألا رمآلا

 امل هيف ايش ثرغينأ ىأرودملا ىذلا رمألا اذط ىبينلا بضغ نم ءىشث اهنع

 نع اهياع هبضغ نكي لو نيقفانملا ءالؤط راصنالا ةيبصع نم ءىشءاقب مرعي

 موجاوزأ ىف هئايبنأب لمعي ال هللا نأ ملعي وهف قافتلا لهأ لوقبرثأت وأ اهف كش

 ال هنكلو م رهاكلا ىف هللا نبعقوي دق ءايبنأللا جاوزأو دملا اذه ىلإ

 ترامب كلن ايف تاطخأ اهتآل الط ضع ان[ وناوأب عيقايك ف نيدو

 اهلل هباطل ىتح هب ىنلا ربخت نأ اهيلع ناكو كفالاكلذ هيلع بترت ىتح دقعلا

 نوضيفي سانلاو ارهش تضرم ةنيدملا تءدق اما ابكرتيو شيملاب لحتربالو

 اذإ ةقر هللا لوسر ىف فرع تناكو ءىشب رعشنال ىهو كفالا لهأ لوقف

 ديزي الام رجح بايرلعرماذإ ناكو ضرملا اذه ىف ءافج شعل هنم ترف تضرم

 تويبلاج راخزربتللجطسم مأو ىه تجرخو تهفتمث (؟7 فيك ) هلوق ىلع

 اهيلع كلذ ةشئاع تركنأف « حطسم سعت تلاقف اهطرم ىف حطسم مأ ترثعف



 ىف ضرع نأ ىف هللا لوسر تنذأتساو اضرم تدادزاف اهيفهلوقيامب اهتربخأق

 لسصو دق رمألا نأ ىنلا ىأرو اهيلع تنوبف كلذب ابمأت ربخأو اهييأتيب

 ىنرذعي نم : لاقف نوعمتج نوماسملاو ربنملا دعصو هموي نم ماقف هتياهسيلإ
 اورك ذدقلو اريخالا ىلهأى ع تماعام هللاو ىلهأ ىف هاذ ىنخليدق لجر رم

 ريضح نب ديسأ لاقف 6 نيماالا لأ لع لخدبامو اريخالا هلع تفعءامالجر

 انتاوخا نمناكنإو هقنع تبرض سوألا نمناك ناف كرذعأ هللا لوسرايانأ

 تبذك :لاقو ىجرزملا ةدابعنب دعسماقف « كرمأ انلعفف انترمأ ج رزحلا نم

 «لتقيفثلأ تببحأ ام كطهر نم ناك ولو هلتقىلع ردقتالو هلتقتال هللا رمعل

 اوتكس ىتح مهضفخمي لزب ف هللا لوسر لزنف نييحلا نيب ةنتف نوكت داكو

 دلجب رمأو اهيلا بسن امم ةشئئاع أربف رونلا ةروسنم كفالا تايآ هللا لزنأ مث

 اهيلا بهذ اطوزن لبق ىنلا نا لاقيو .ةنتفلا كلت اذهبي تعطقتاو اهفذق_هرم

 اذكو اذك كنع ىنلب هنإ ةشئاع اب دعبامأ : لاقف سلج مث لسف اهيبأثس ىف

 هيلا ىلوتو هللا ىرفغتساف بنذب تمللأ ناو هللا كئرببسف ةكرب تنكح ناف

 اهيوب أل تلاقو ةشئاععمدصلقتف « هيلع هللا بات باتو فرتعا اذإ دبعلا ناف

 من تماعدقلهلا وىنإ : تلاقف« لوقتام ىردنامّداو الاقف « هللا لوسر ابيجأ

 ةئيرب ىلأ كل تلق نئاف هب مقدصر ؟سفت أ فر قتساىتح ثيدحلا اذه معه

 ىنقدصتل ةئررإ هنم ىلأ ملعي هللاو رمأب كل تفرتعا نئاو ىلوةدصت الدنم

 ىلع ناعتسملا هللاو ليج ربصف )لاق فسوبابأ الإالثم كلو ىل دجأال هللاوف

 يبتلا سفت ىف ةميق هل نكي ) نيقفانملا كئلوأ مالكن أ هارأ ىذلاو ( نوفصتام

 دعب ابهيف كشي فيكو طقف هانمدق املناك اهنم هريغت نأو دحلا اذه ىلإ

 فارثعالا ىلا اهوعدي فيكو ( اريخ الا لهأ ىلعتملعام هللار ) لوقينأ



 دنا ها ب

 هريغ دحأ هيلع علطيال ءرملا هيتأي بنذلا رتسإ رماي هنأعم اهيلع تبثي ل بنذب
 امث كلذوةياورلا هذه رهاظ وهأ5 تياثو تفرتعا اذا هلاحوز ابليقي فيكصو

 نأ زوجيالو ةرفاكيبنلا ةأرما نوكست نأ زوجي هنااولاتدقو هنع سانلا رفني

 مثرفني صقنم هعم نوكي الأ بجيف رافحكلا ىلإ ثوعبم هنال ةيناز نوكت

 نوكينأالإ هللا نابعقتلا مظعأ نف انرلا امأو ثدنع صقنم ريغ رفكلاو هنع

 ىلبم هب قيلي ال اذه لثمو اهقلطيو فرتعتا اهبعادخ كلذ نم دارأ دق

 سو هيلع هللا

 بازحالا ةوزغ

 ىراخبلاركذو ةرجبلل ةسما.ا ةنسلاىف قحسا نبا دنع ةوزغلا هذه تناك

 قايسنأب اذه مبضعب ديأو قاطصملا ىنب ةوزغ لبق ةعبارلا ةنسلاىف تناك اهنأ

 نوكرشأ ا عمطف ةئس دعب دحأ اهملت مث ردب ةوزغ تناكدققف هحجري ثداوملا

 عيب رهش ىف ةئيدملا نم ريضنلا ىنب اوجرخا دق نوماسملا ناكر نيداسملاف

 ريدجو نيماسملا لع نيكرشملا بازدًأاوملأ نيذلا مهو ةعبارلا ةنسلا نم لوالا

 قايسم نكلو . دحأ دعب اليوط انمز اوصيرت: الا شِيرق كرشكو مم

 نايمس وبأ دعو دقف ىراخسلا نود قحسا نبا دي رف ىمقتسا اذا ثداوحلا

 لهأ (ملف ةرجبلل ةعبارلا ةئسلا وهو لبقملا ماعلا اردب دحأ ةوزغ ىف نيملسملا

 شيرق تناكو نايفس ىلأ دعوم ناكهيف دقعي قوس لحم ردب ناكو نابعش
 ج رخو اهدعوب ءافيالا نع تزجعف ةنسلا هذه اهباصأ بدج نم ةقئاض ىف

 اوبلقتاف ) اهمراكىف دحأ ميكراشيال قوس ةذم اي اوفانأف رثيتلا ةوتلجملا

 ( ميظع لضف وذ هللاو هللا ناوضر اوعبتأو ءوس موسسكللضفو هللا نم ةمعلل

 أبيف جرحت مث ةئسلا هذه تدعو اكردب روضح نع شيرق زجعل نضيكف



 هس أ هرؤاشم

 ؟ ةنيدللا ىلا

 ىررشم ىلع ريضنلا ىنب ءايظع فاط نأ دعب ةوزغءلا هذه تاصح دقو

 مهدوبع مهضقنل ةنيدملا نم موجرخأ نأ دعب نيماسملا ىلع مهنوبلوي برعلا
 بورملاو تاروثلا ثادحإو ضعل ىلع مهضعل سانا ةراثإ ىف 3- ردق دوبعللو

 مهم وص رححرو موعدي اشرف اودصقف مهنم مهداقحأو مهبل ءاقش منيب

 مكنإ دوبي رشعماي : مل اولاقف ( هلصآتسن ىتح مكعم نوكتس انإ ) نولوقيو

 ادمتو نمن هيف فلتخم انحبصأ اسمع انوربخأ ملعلاو لوالا باتكتلا لهأ

 قملاب ىلوأ مثأو هنيد نم ريخ كيد لب : اولاقف ؟ دم نيد مأ ريخ اننيدف

 شرق كرش اواضف ىتح دوبيلا ءالؤه ةيسايسلا داق>الا تمعأ اذكهو « هنم

 نم ابيصن اوتوأ نيذلا ىلإ رت 1 ) هيف هنوكراشي ثو مال الا ديحوت ىلع
 ىدهأ ءالؤه اورفك نيذال نولوقيو توغاطلاو تبحلاب نوئموي باتكلا

 اهريغو نافطغ ىلا اؤاج من مهبلط ىلإ شيرق مهن احاف ( اليم اونمآ نيذلا نم

 تزرمنو نايفس ىبأ ةدايقب شيرق تزهجتو اًضيأ موضرخ ةيبرعلا لئابقلا نم

 فوعنب ثراحلا ةدايقب ةرم ونب زمو ىرازفلا نصح نب ةنييع ةدايقب نافطغ

 ةدايقب مياس ون تزبجتو ةليخر نب دوعسم ىلأ ةدايقب مجشأ ونب تزوحتو

 عيجلا ددعغلل دقودإي وخنبةحيلط ةدايقب دسأونب تزهو سعئدبعنب نايم

 ماعلا مهدئاق نايفس ابأ اواعجو لئاقم فال ةرشع

 مهئاقلل ج ورمل وأ ةنيدملاب ثكملا ىف مريشتسي هباحصأ هللا لوسر مم

 مءاقب نأ ىلع اهيف ثدحام لد دقو ةنيدملا ف ثكملا دحأ.ىف هبأر ناك دقو
 ىلع نيملسملا :نكمي ام ماطالا :نم اهبو نيصح مقوم ىف اهمال نسحأأ ناك اهيف
 ةيأر وي دمع فهي ار اذه ناك اذا ملباش ىلإ ةرتكلا اًوَيَواَش نأ ميتلق

 ديريهنكلو دحأىف مددع نم رثك أ اهيف نيكرشلا ددع فأل بازحألا ىف



 تما شنب

 ىفاوذخأ,وابيف اهيلع اوريسيل رومألا عيجىف ىروثلاب ذخالا هباحصأ ملعب نأ

 فرع ولو رمأ ابنع ذشيال ةئسو ةعبتم ةدعاق نوكتو اهي مهكحو مهتسايس

 : ىمرافلان الس هل لاقو اهيف ىقتيف ةنيدملا ف ءاقبلاب هيلع اوراشأأف . هيف باوبملا

 ىبنلا لمعف  انيلع انقدنخ ليحل انفوخم اذا سراف ضرأب انكانا هللا لوسراي

 قهريغ ديلقت نم مني ال مالسالا نكلو كلذ فرعت برعلا نكت لو هيأرب

 ىبنلاج رف « هريغ نم اهب ىلوأ رخآ عضومف ىوري اهف وهو ةحلاصلا رومالا
 ةنيدملا ىلامش هولعإ- قدنملا عضوم داتري راصنآلاو نيرجابملا نم ةدع هعمو

 ىتوت ال ةروع تناك ةهحلا هذه نآل ةيبرغلا ةرحلا ىلا ةيقرشلا ةرحلا نم

 اهدصقي نأ نكمي الف ليخنلاو لابجلاب ةطاحف اماهج ةيقب امأ ابنم الا ةنيدملا

 ريك تآل ١ ةظيرق ينم اوزاعتساو قدنطا رفح اوعرقو ابنموذنلا

 لمعي هللا لودر ناكو هرفح ىف ةريثك تاب وعص اوساقو اهريغو ىحاسملا نم

 : ةحاور نب هللادبع رعشب الثمتم بارتلا لقنيو هسفنب مهعم

 انيلص الو انقدصت الو انيدتها ام تنأ الول مبلل

 ائيقال نا مادقألا تبثو انيلع ةنيكس نلزنأف

 انيبأ ةنتف اودارأ نإو انيلع اوغب دق نوكرشملاو

 . هذهناُللاو اولاق هيلا اورظن الفمتدق قدنخلاو الإ نوكرشملا لعب و

 . تلزنو. لايسألا عمجمب شيرق تلزن مث اهديكت برعلا تناك ام ةديكمل

 ةنيدملا نمفالا ةثالث ىف نوملسملا ج رخو دحأ ةبج لئابقلا ةيقيو نافطغ

 اوكرتو مهئادعأ نيبو مهني قدنحلا اواعجو علس لبج ىلإ مروبظ اودنساف
 . رمآلا نيكرشملا ىلع لاطنأ ىلإ لابنلاب اومارتف مهيدارذو مءاس ماط الا ىف

 نمعونلا اذه نوئسحيال اضيأ#و مرادف نوملسملاو مرايدنع نوديعل#و
 ؛ةراغلا مهنأش ناك امئاو هيلع ريصيطسيلو راصملا برحو قدانملا لاتق لاتقلا



 قدنملا ماحتقا ىلع مهسار 90 مهنم ةعامج هركأف ةعاس ف بالسالابع وجرلا 1

 زاربلا باطف برعلاناسرف ملنعأن م ناكو دو نبو رهو ل هج ىبأ نب ةم ركع مب

 كمامعأ نم ىحأ نبااي كريغ : هل لاقو هرخصتساف بلاط ىلأ نب ىلع هل ج رفن

 لاقف «ىلاقيدص ناك كابأ ناو كمد قءرهأ نأ هرك أ قاف كنم دشأ وه نم

 هفيسب هب رضق هياع لبقأو بضغف « كمدقر رهأنأ هرك أ ام هللاو انأو : ىلعدل

 ىلع هقيسب ىلع هيرض مث هجشف هسأر باصأو اهدقف هتقردب ىلع هلبقتساف

 مهضعل ىوهو نيكر شما نم ىقتن نه بره ؛ وابل ربكو طقسف هقتاع لبح

 هقنع تقدناف قدنمخلا ىف

 ىب لمح نأ هتباجأ اذا اشيرق دعو ريضنلا ىبب دي. بطخأأ نب يح ناكو

 دصقف مهيلا ريسي نأ نايفس وبأ هنم بلاف نيملسملا دهع ضقت ' ىلع ةظيرق
 1 نيملسملا دهع ضقت ىلع هلج ىتح هب لازاف دسأ نب بعك مديس

 نوديريو هنيبو مهنيب ىذلا دهعلا اوضقن دق مدجوف مرمأ علطتسي يبا مهلا

 ىلع اوفاخو اديدش الازاز اولزازو نيءاسملا ىلع رمآلا دمشا كلانهف هلاتق

 لاتقلا نم ابره عموم ىلا نوعجري نوقفانملا ذخأو عنف مهدارذو مهماسل

 يبلا يأر املف : (ارارف الا نودي ريزا ةروعب ىهامو ةروع انتو نا ن ولومي)

 هتياهن ىلاديف ىغملاىدنعديربالو مل هاربىأرب رمآلا مهيلع نوبي نأ دارأ كلذ

 لاتقلا ىلع هيوبثو هللا رصنب دئادشلا تقوى هتقثنم هه فرعام قفاوبالهن أل

 ةلوهبس مط نيبي نأ هيدارأامتاودحأ ةوزغقهل ل صح اك هنع هناك أ قرمتولو

 شل رق عم ىتلأ لئابقلا ألو مهبر ام فالتخال بدق ره لهملا نهار نكرشلا رمأ

 لاتقلا تكرتو هب تيضر اهيلع ضرعاذاف لاملل براحت ةيودب لئابقالا تسيل

 راع ثلث امهعطقي نأ ىف فوع نب ثراحلاو نضح نب ةنيبع ىلا لسزاف
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 مب 111 ع

 هاقفاوف نايفس ىلأ نم نييفختسم اءاجق هنع امبعم نمب اعجري نإ ىلع ةئيدملا

 دعسو ذأعم نب دعس ىلإ لسرا مث امهيلع ىنأف فصنلا ايلط نأ دعب كلذ ىلع

 : الاقف هيف امهراشتساو امط كلذ ركذف ج رزالاو سوالا ىديس ةدابع نبا

 هيف كلو هب رمؤتت مل ارمأ ناكذاو هل ضماف ءامسلا نم ارمأ ناك نا هللا لوسراي

 لاقف « فيسلا الإ اندنع مهل اف ىأ رلا وه امنا ناكناو ةعاطو اعبسف ىوه

 نبدعس لاقو ؛ هب اراشأ ام راتخاو اكترواش ام هللا ىف رم 1 هال و

 نع دير ىنلا نكي ملو « فيسلا مكتييو انني اعجرأ : ثراملاو ةليعل ذاع

 ىذلا فعلا كلذ ىلع ىأرلا نسحب بلغت, تأ الإو كذاالا رمأللا لوأ

 ةوقلا ثعبيو مه هفعض ربظيل رهظملا اذهب مودع مط ربظيو هباحصأ نم ادب

 هئادعألل كذب عسل ةذانأذ هسفن ىف فعض نع كلذ نكي لو مهسوفن ىف

 كقوأ نأ فرعو هئادعأ فتك لكؤت نبأ نم ِْبلعَي ىناا فرع دقو

 هيلإ مهام نم نينثأب أ م لاملا ىف مهعمطان مهيف فعضلا بناج موديلا

 هنع هايفخأ نأو نايفس ىبأ ىلا لصي نأ دبال هللإ انينانا نا فزع وهي

 مظعأ نم ناك ثراملاو ةئييع هلعف ىذلا اذه نأو هيلإ نطودشنا فينالو

 ءاج مث . ةاورلا نم دحأ كاذل هبنتي ل ناو بازحأالا ككلوأ قرفت بابسأ

 لوسراي : هل لاقف هللا لوسر ىلا ىنافطغلا يعحشألا دوعسم نب ميعل كلذ دعب

 كدعاسأ ىتح كرمأب ىرف ىمالسإب قوتانناالا قرت ثماسا دق ىلا هللا

 تنأ : هلا لوسر لاق مهيف ةملكتلاعومسم مهئامز نم ايعز ميمن تاكو

 ةعدخ برحلا ناف تعطتساام انعلذخ ن كلو لعفتنأ ىسعاذامو دحاو لجر '

 عقاولا فالخ ناكناو لاحلا هيضتقي ام ىأ لوقأ أ هللا لوسر اب : ميعذ لاقف

 اهيدن مهل تاكو ةظيرق ىنب ىلا ج رفن « لح ىف تنأف كلادب ام لق : لاقف

 مهءاج هنأ مهريخأف بارشلاو ماعطلا هيلع اوضرعو هب اوبحر هور اماف
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 ةقاط مط سيلو هلشيرق مهكدتت نأ ادمم اوبراح ذإ مهيلع فاخي هنأو اذه ريغل

 كرد رز 06 ناو اهرب انا فرار | واط نان ناعم اوفا و

 لبق مهيديأب ةقثن وكت مهفا رشأ نم انهر اوذخأينأ ىري هنأو ٌمداليب وقل

 نامكب مرمأف كلذ نوبلاط مهنأب هوريخأو هيأ ر اونسحتسافمبعم | وبداحينأ

 اومدن ةظيرق ىنب أب اهءاسؤر ربخأف شرق ىلا بهذ مث مهنيلوهنيب ىرجام

 شيرق فارشأ نم نيعبس َذَحَأِب هوضري نأ نوديريو دمع عم ٌمدبع ضقت ىلع

 هموق ربخَأو مهنم كلذب ىضرف مهلتقيل هل م ومدقيم ثدنع نئاهر اونوكيل

 1 ىب ىلإ نايفسوب أ لسرأق .هب مه-دحام اومتكينأ مهمم بلطو اضيأ كلذب نافطغ
 كلذ عمو هيف لئاقن الفتبسلا ادغ نا اولاقق ءاذغ كلاتقلا ىلإ موعدي ةظيرق

 تققحتف . كدالن ىلا وبهذتو انوكرتنال ىتح كتم نئاهرانوطعت ىت> لتاقنالف

 ظ مييلع هللا لسرأو ضعل نم موضع بواق تقرغتو معل مالك نافطغو شرق
 دوبيلا مهتيبت تنأ اوفاخف مهبولقف بعرلا مقوأو ةماظم ةليل ىف ةدراب احيد
 ةصاج ىف ديلولا نب دكلاخ اوكرتووهتعاسنم ليحرلا ىلع اومزعف نيملسملا عم
 نسحب ةمغلا هذه هللا ع مهئارو نما ومح ديال ىيتح 37 وبظ اومحيل

 . مواقف بعرأا نم هعقوأ امو دوعسم نب ميعأ نمو هلل لوسر نم ةليملا
 نيك رشملاو نيملسملا نيب لاتقلا ريس 3 رثأ كلذل ناكو ميبلع ايلسرأ ىلا حيرلاب

 , اهوزغ نع مب سوفت تفر صنافةونعذخؤتنأ نكميإل ةنيدملا نأ نوكرشملا لعف
 نحم اننوزغي الو متوؤخل نالا : ابنع اولمنا نيح هيلع: هللا لص ىنلا لاقو

000 



 ةيلبإ دولا ة وزغ

 ريثك و اهمساب اهيف عقتىتلا ضرأألا تيم ةكم نمةلحرم ىلع رْبب ةيبيدحلا
 ج رخ دقو لاتقلا ةين نم ةوزغلا ىفدبالو ةوزغ اهنودعل ريسلا باحصأ نم

 باحصأ ضعب ال راتخا دقو شيرق برح ديريالو ةرمعلا ديرب اهيفىنلا
 ةسداسلا ةنسلا ىف ةصقلا هذه تناكو ( ةيبيدحلا ةبصق ) ناونعلا اذه ريسلا

 ماركا دجنلا هاو وع لش لأ همن 206 ىأرذا رجب
 ممرمَأَو ةرمعلا ديري هنأ نياسملا ربخأت قيرضقتو مهسوؤر نيقاحم نيم

 مهعم اوجرخيل ةئيدملا لوح نيذلا بارعألا رفنتساو ةكم ىلإ ورحل

 نلذأ اونظو مرثك أ فلختو مهضعب هياط مهترمم نع شيرق درت نأ ارذح

 فلا ةدعتلا ىذ ىف ج رفت « ادبأ مهيلهأ ىلإ نونمؤملاو لوسرلا بلقني

 تأ هأنسانلا معيل ىدهلا ج رخآو ةماسءأ هجوز هعمو نيداسملا نمةئامسجخو

 . ايراحم

 ماب اككمم الا سلهنأو مووفم 'ريغ ابرغ رمآلا اذه ودبي دقو

 اهراد اهودع الي نأ ىضرت اهنأ نظي فيكو شيرق برح ةدارال ةرمعلا

 ودبيف ادبأهودع عم وذع كلذ لعفي الف ابنع هدصت الو لاتقلاريغب ولو

 اوناك اذإكلذب اورظتني نأ نيملسملا ,اع ناكهنأ اذه عم ىأرلا رهاظل

 وحن وأ حلص وأ ةبلغإ برح نم شرق نيبو مهنيبام ئهتتي ىتح هيف نيصلخم
 تنعلاكلذ ىابلهأ مقوي نأ ريغ نم اهزيغ وأةرمعلل ةكم اودضقي مث كلذ

 نأ كلم الف شيرقل اكلم تسيلو هللا تيب ةبعكلا نأ ةقيقملا نكلو

 نأ كلذ نم يبنلا دارأ دقو اهنادعأ نم ناكولو 2-5 نع ادحأ د

 همنعإ



 ها عدح

 هلوح ممولق فلؤيف ةيعكلا ةرادز 0 هتدص ىه اذإ اسنعت سانلل رهظف

 مهعبج ىتلا شيرقل مثرامثا ىف نوئماخ مهنأ لعفلاب مهمهغيو م رقنبو

 ءوسب اهدصقي مالسالا نأك نيماسملا نم اهتياجو ةبعكلا مساب هير

 مهمهفيف © ميلا جحلاو ةرمعلا نيملسملا ىلع ضرفي هنأو هللا 5

 كلذ نمدوحم هعيذت تناك اشيرق نادي الانرك ىذقيو مالسالا ةقيقح لعفلاب .

 ش فيرعلا نو

 نأ ابيأر تعججأ اشيرق نأ هغلبف ١( ١]نافسعلصو قحزيململاب دك

 تاسرأ ا و ادبأ ةونع عي نكد لو ةكف رع هودصل

 دقل شيرق مسواي : هللا لو مر لاقتف « مهلة عيلط صراف ىتئامىف ديلولا نيدلاخ

 ناك ىوباصأ مناف برعلا رثاس نييو ىنيب اواخول مهيلع اذام برملا مهتلك أ

 اولعفي ملذاو نيرفاو مالسالا ىفاولخد مهيلعهللا ررظأ نإو اودارأ يذلا كلذ

 ىتحهب هللا ىنثحإ ىذلا ىلع دهاحأ لازأال هللا وف شيرق نظن اه ةوق معو اولتات

 هموق ىلع هللا لوسر فطع ودييانهو « ةفلاسلا هذه درفت وأ هللا هرهظي

 دج مل برحلا مه هك أ اذإ مهنأو بر ءلا ةوبنص مهنأ ىلع 050

 شيرق زايتماو 0 هذه ىف ةوادسلا ةيلغل مهلثم م ريغ نم مداعالا

 :ك رومأب اهيلع

 اواصو الف ةيبيدحلا ىكإءاوضفأ ىتح دلاخ قب رط نع مهب لدعف رمأ مث

 : هللا لوسر لاقف مقت لف اهورجوف هتقان هب تك رب (؟) دار ما ةينث ىلإ

 اهي ةلصمل شيرق .ىنوعدتال هديب دمتس قت ىذلاو ليفلا سباح اهسيح.
 م ع راسو وف ةقانلا رجز مث « اهيلا مهتبجأالإ محزإا ةلص

 ةنيددملا قيرط ىف ةكم نمنيتلحرم ىلع عضوه 0 ١(

 ةيبيدحلا طببم (؟)



 اانا

 5 .رخا يرق نم لوسر ىمازطلا قرد ني ليدب جشع ةيدملا
 برحلا كرثت ةدم ابعداو تءاش ناف برلا اهلك دق اشيرق نأو هدصقع

 عربخأو مهيلا عجر مث كلذ مهغلبأس ليدي لاقف# سانلا نيو هنيب لفتو انف

 ماقفهلا لوسر ةيلاوم تناكو ةعازخ نم ناكهنال هومهناو هل اوعمسي ملف هب

 ةطخ مكيلعضرعدق هلا : لاقو فئاطلا ءاظع نم ناكو ىنقثلا دوعسم نب ةورع

 نيماسملا فافتلا نم دجوف هللا هلوسر ىلإ راس مت « هنآ وعدو اهوابقا دشر

 اهيلعضرعاملوبقب اهيلع ريشيف شيرق ىلإ عجرب هلعجو هعارام هل مهميظعتو هب

 ىنانكلا ةمقلع نب سيلملا لاقف « اضيأ هل عمست لف هيرمج مني ةكرتو حلصلا نم

 هلآ ىلوعد شيرق ريغ نم تعمجت ىتلا لئابقلا ىهو شياحأالا ديس ناكو
 تريثاف مرحلل ةادبملا ندبلاب رمأ هللا لوسر ىلع فرشأ اماف « هتئا اولاتت

 : لاقف ةرمعلاب نوبملا سانلا هليقتساو ندبلا نومظعي موق نم سيلملا ناكر

 هكرتت نأب اهيلع راشأو ابيلا جرف « اودصي نأ ءالؤهل ىئبني ام هللا ناحبس

 اهربخي نافع نب نامثع شيرق ىلإ لسري نأ راتخا هللا لوسر نا مث . هتثرمج مني

 لسرأا ماشي رق غلبف ى ومالا ديعسنب نابأ راحت 4 م نامع لخدف هدصقع

 تيبلابفوطينأهنم اوبلطو « ادبأ ةونع ائيلع اهلخدبال ادمح نإ : اولاتف « هب

 ةيديدحلاب نيملسملا دنع عاشو هوسيخ « ع ونمم هللا لوسرو فوطأ ال : لاقف

 ةعيبلل سانلا اطدو « برملا مثزجانن ىتح حربنال : هللا لوسر لاقف هولتق مهنأ
 دقوناوضرلا ةرحش اهامعس كانه ةرحش تحن ناوضرا ةعبب هوعبابف لاتقلا ىلع

 نوكريتيوامبوروزي سانلا ىأر اميح هتفالخ ىف اهعطقب هنع هللا ىضر رمع رمأ
 ءامعز تأر دقو ميلظع تعر اهنك الهادف ةعيبلا هذه اقيزق كتاف“

 اهيلع ضرع ىذلا حلصلا لبقت ثأ نوريو اهتطخ ىلع اهنوقفاويال لئابقلا

 : ةعبرالا طورشلا هذه ىلع حلصلا ىف ةملاكملل ورمت نب ليهس تاسرأف



 ووو

 تاونس عيرأ شرقو نيماسملا نيب برحلا مشو « ١
 نيماسملا نم اشيرق ءاح نمو هنودري شرق نم نيماسملا ءاح نم نا «؟»

 هدر نومزايال

 لبقملا ماعلا اوتأي مث ماعلا اذه ةرمع ريغ نم نوماسملا مجري نأ «»

 نم مبعم سيل مايأ ةنالث اهب اوميقيف شيرق اهنم جرخت نأ دعب اهواخديف

 سوقلاو بارقلا ىف فيساا الإ حالسلا

 نمو هيف لخد شرق ريغ نم دمحم دهع ىف لخدب نأ دارأ نم نأ «4»
 هيف لخد'شيرق دبع ىف لخدي نأ دارأ

 ارب هب فاحجإ اهي ىتلا طورشلا هذه ىلع حلصلل هلوبق لكم يذلا ررطأل

 .امبرحشوتو اهمحر ةلص هيف امم هيلا شيرق هوعدتام لوبق نم هسفن ىلع ذخأ ام '
 مهعجاريو هللا لوسر نوعجارب اوراصو هلوبق ىف نيماسملا نم ريثك ف قوُنو

 حلصلا اذهل ءابإ مدشأ رمع ناكو مرومأ ام مك تناك ىتلا ىروشلاب رمألا ميل

 ؟ادترم مثءاج نم نودري الو اماسم انءاج نم مهيلا درت فيك: هل هولاق ام ناكو

 ميلا هاتددرف مهنم انءاج نمو هلل هدعبأف مهيلإ انم بهذ نم هنإ : مه لاقف

 ىلع ماقو هب ىضر اب اوضر ىتح مهب لاز امو « اجرخمو اجرف هل هللا لعجيسف

 ليبس لاقف ؛ ميحرلا نمر هللا مسب : هللا لوسر هالمأف حياصلا طورش ةباتكب

 اذنه : هالمأ مث « مهللا كمسنب بتكي نأ لوسرلا هرمأف مهللا كمعساب بتك |

 كانفلاخ ام هللا لوسر كنا ملعت ول : ليهس لاقف 6 هللا لوسر دم هيلع اص ام

 نب دمخ ةباتكو كلذ وحمب ايلع هللا لوسر رمأف « هللادبع نب دم بتكا

 ضعب ىف ءاجو هديب ٌهييَم يبنلا هاحف هوحمي نأ هسفت ةعولطت ملف هللا دبع ظ

 نأ دعليبنلا نأ اذه نممهضعإ ذخلاف بتكف هديب باتكلا ذخأ هنأ تاياورلا

 ةزجعم ملعم زيغ نم ةباتكلاو ةءارقلا فرع هتيمأ تققحتو نآرقلا هيلع لزنأ



 اوروبا

 .هباحصأهلالوسر رمأوشيرق اهتدارأ ىتلا طورشلا كلتب حلصلا باتنك متو ؛ هل

 لو كلذ مهيلع قشف مه-رمع نم اوالحتيلىدهلا اورحتيو مبهسوؤر اوقلحم نأ

 ةماس مأ هجوز ىلع لخدف ( هريغيف ىحو ل نأ ءاحر هل لاثتمالا ىلإ اورداس

 نيماسال نسواهيأر كلذب ذخأي « اولثتمي لف مهترمأ نوماسملا كله : اهطلاقو

 ائيشنسحيال نبلعج ىذلا لاهالا اذه نهوامب الثل مرومأ ىف مهئاسن كارشإ

 .ةلوطراب + تلاثف نينو ىاسو:ن طراشو نهدالوأو نوساوزأ روم ند

 ريغ نم نوماسملا عجرو حلصلا ىف ايظع ارمأ كسفن تلمح دققف ٌمرذعا هلل

 .اذاف ديرت امب مادب أو هللا لوسراي ج رخا نكلو توبوركم كاذل مهف حتف

 هوعبتفهسأر قلخ قالحلاب امدو اهرحنف هيده ىلا ماقف « كوعبت تلعف كوأر

 اهنع هللا ىضر ةماس مأ ةروشم لضفب اوقلحو اورحتو

 حلبملا اذه ليقو حاصلا شيرق ىلع ضرع اميح كَم يذلا نأ كشالو

 « ريسلا باحصأ هل هبنتي مل رمأ ىكإ رظني ناك ضضم ىلع نوماسملا هلبق ىذلا
 ةوعدلا لئاسو نم ةليسو نوكت نأ ىلع دصقتال مالسالا ىف برحلا نأ وهو

 امو داقحالاو بصعتلا نم اهيف ريثت اع هنع سوفنلا فرصت امير اهنا لب هيلا

 بورملا هذه عطقنت ول دوي ىنلا ناكو ءودهلا مدعو بارطشضالا نم ثدحت

 هبسكي ملام ملسلاب ةكم ىف مهنم بسك دقو ءوده ىف مالسالا ىلإ سانلا وعديل

 كنذهلماللفهيقاوعمطي الل تو قراهظإ اهب دارأو ابيلا ءىجلأ ىتلا بورحلا ءذهب

 ىلا دوعيو ىبرحلا ريظملا اذهريغب نأدارأاببهتمائيشلانت نأ ب رعلا نكك و اهتم

 ىذالا نم لمحت, ناكام لثمهقوقحب فاحجالا نمهيف لمحتيو ىملسلا لوالاهرهظم

 رثك أ ًاسانأ هبسكيس رهظملا اذه نأ فرعي وهو ىلرحلا رهظملاب هروهظ لبق

 هجولا اذه ىلع مبفت نأ كنكميو . لذتسم فعضتسم ةكم ىف وهو هبسك ام

 ج رخ ةيوبنلا ةريسلا ىف مالسلا ةصق اهلأو اهرخآ ىلإ اطوُأ نم ةيبيدحلا ةصق



 هسوام

 كلت دعب ةرمعلا مماب مالسلا ةبار الماح ةكم ىلإ ةنيدملا نم هللا لوسر اهيف

 هموق ىلع حاصلا ضرع نأ ديري وهو هتوق اهيف تتبث ىتلا ةرفظملا بورحلا

 دوعيل هلك اذهو اويراحاوبراح اذإو اوضر اوضر اذإ برعلا ءامكز ثو شرق

 ةييدملا ةمق تناكف# بورا هذه لبق وعدي ناك امملسلاب هنيد ىلا وعديف

 ةيب را تاوزنلاب ارت ف يماسلا اهالج نع لفغ ةعئار ةيماس ةصق نذإ

 ةذوخأم اهحاص ىف اهيرق كرتف اهنم هدارأ ام هللا لوسرا مث دقو ةوزغ اهامسو

 غلب ىذلا نيدلا اذه ىف ةركفم ةيسفنلا ةمظعلاو ةءورملا نم هيف هنم ادب اع

 ىلإ وعدي داعر ابسفنل كلذ ىف اهكرت : اكيشف اًئيش هنم ةيرتقم ةورذلا هذه هب

 هب هبتاك نم ناكو هيلا ٌثاعدو هب هرمدع كولم يتاكف ةلماش ةيماس ةوعد هند

 ستوقملاو اضيأأ مهنم قشم» ريمأو ةنساسغلا نم ىرصب ريمأو مورلا رسديق

 كلمىواس نب رذنملاو سرفتا كلم ىرسكو ةشبملا كلم ىثاجنلاو رصم ريمأ
 ةماهلا كلم ىلع نب ةذوهو نامع اكلم ىدنلجلا انب !اديعو رفيجو نيرحبلا
 ديعو رفيجو ىواس نب رذنملا ءارمالاو كولملا ءاله نم مال الا ىلا هباجاف

 جل او مت ربما نقرتملا نع قة مه ذعل فرصو ىدناجلا انبا

 كاذب مالسالاةوعد ترشتنا دقو سرفتا كلم رسك لثم ةظاغو ةدشب مهضعل

 عمست شيرقو. هيف اولخد نيذلا كولملا ءالؤبب ةوق مال ءالا دازو راشتنا ايا

 دلاخ لثم مال -الا- ىف مونم ريثك لخدو ابنم ريثك وقت ىف كلذ رثأف ل

 ةسايسلاو رييدتلا ىف اهتيهاذ صاعلا نب ورمعو اهءورح ىف اهدنأت ديلولا نبا

 لوسرملإ اهنم رف ىفقلا ديسأ نب ةبتع ريصب ابأ نإ ىتح اريثك اهرمأ فعضف
 أدعق هيلطفف امهتلسرأنيلجر عم هدرف حا اصلا كلذ ىف م م هبلطت تلسرأأ هلل

 ماشلا قيرطب لحم ىلا بهذ م رخآلا هتم برهو هلتقف قيرطلا ىف اهدحأ ىلع

 اوعطقفبارعالا نم عججو 5 ولجملا عمتجاو هب ماقأف شيرق ةرام هب رمت



 -1مط]و

 هللال وسر ىلإ تاسرأو مهنع اهباصأ ىذلا فعضال تزجعف ارا شيرق ىلع

 اوغطَقي الو هدنع ميكسيل حلصلا طورش نم طرش' كلذ لاطلا ىف ثيغتست

 كي ىنلا لوق ققحو اجرخم ممل كلذب هللا لمج اهتراجت اهيلع
 ةروس اهيف هللا لزنأ ةيبيدحلا ةصق ىلع تيترت ىتاا ةميظعلا جيئاتنلا هذلو

 ىلعومل ارصنو نيماسمل انيبم احتف اهلعؤ © انيبم احتف كال انعدتف انإ » حتما

 تيبلانع انددصدتل حتمي اذهاملوقت الجر نأ هللا لوسر غلب دقو نيك رشملا

 نوكرشملاىضر دقحتفلا مظعأ و هلب مالكسلا سكب : يلم لاقف « انيده دصو

 ,دقلونامالا ىف مكيلا نوبغريو ةيضقلا مولأ ديو ثدالب نع حارلاب كوعفدي نأ
 مظعأ ووش وا ددو مييلع هللا كرفظأو اوهرك ام جنم اوأر

 ذإو متم لفسأ نمو مقوف نم كوءاج ذإ بازحألا موي ميسلأ مك ارخأ

 'نوماسملا لاقف ؟ انونظلا هللاب نونظتو رجانحلا بولقلا تغابو راصبألا تغاز

 هيف ربع ةكمحتف دارملا حتتفلا نأ ليقو « حوتفلا ملظعأ وه هلو هرو هللا قدص

 ىف مالسالا روبظل هل اديبع ناكذإ ةيبيدحلا حاص دع هعوقو ققحتل ىضاملاب

 ش . اهريغو شبر

 .ةيبيدحلا ةرمع ىلع وحلا لاحنا دعب ءاضقلا ةرمع ىلا هللا لوسر جرخ دقو

 شلرق ردغ ن م ارذح حرالسلا هعم جرخأو مهترمع اوضقيل اهيف هعم دم ن ء

 نب سوأ هيلع فلخو )١( ججأي نط ىلا حالسلا مدق ناربظلا رع ناك املف

 سوؤرولا اهنمشيرةتجرفتةكم ىلا اوراس م لجر ىتئام ىف ىراصنالا ىلوخ

 نا هللا ديعو ءادك ةينث نم مهف ويس نيحش وتم أولخدف مهند ةها رك لابجلا

 رعأو ةدنع رسدلو هذعو قدص هدحو هللا الإ هلإ ال : لوقي مهمامأ ةحاور

 ةكم نم لايمأ ىلع مضوم )١(



 تكل

 هع ءاذيمأ يوان ميمامأ كلذ ددري راصو « هدحو بازحالا مزهو هدنج

 كلت لمعت ملام مالسالا ىلا شيرق بولق بيرقت ىف لمعتو هل اببئاوج زيمو هب

 ايؤرلاهلوسر هللا قدصو اورصقو مهسوؤر اوقلح مث « ةمئاق تناك ىتلا بورملا

 «نيرسدقموكسوؤر نيقلحمنينمآ هللا ءاش نإ مارملا دجسملا نلخدتل » قحلاب

 ةكم حدف

 نمر لعف هدبعو دم دقع ىف لخد نم نأ ةيبيدحلا موي حاص ىف ناك

 ىف ةءانك نب ةانم دبع نب ركب ونب تاخدف لعف اهدبعو شيرق دوع ىف لخد
 هدجةميلحمالسالا لبق تناكو هللا لوسر دققع ىف ةعازذ تلخدو شرق دقع

 دعب ارنع اولغاشت هيلهاملا ىف بورح ركب ىنب نيبو اهني ناكو بلطأ ا دبع
 ةسدحلا حلص دعي ثدأ مهميب اهببسل ءافجلا نم ىش ىقبو مالسالا روبظ

 ىعاز> لجرنم عمسم ىلع يم ىبنلا ءاجبب ىنغتي ركب ىنب نم لجر فقو نأ

 ارس شيرق مهمدعاسو ةعاز> ىب برا ركب ونب ماقف هبرضف ىعازملا ماقف

 ىلع وبري ام مهنم اولتقف نونم مثو ةعازخ ىتب ىلا اوهجوتف اهطاعرو اهثدعب
 تلعفاميهنوملعل ىعازألا ملاسنب ورم عم هللا لوسر ىلا دفو اولسرأف نيرشعلا

 : دشناف لوسرلا دجسم ىلأ ىتح ورمع جرف شيرق
 ادلتالا هببأو انيبأ فلح ادمم دشات قإ براي

 اددم اوتأي هللا دايع عداو ادتعا ارصن لاك ادهرصناف

 ادعوملا كوفلخأ اشيرق نإ " ادبزمىربيرحبلاكق ايف ىف
 ادجسو اعكر انولتقو ادجه ريتولاب انوتيب مث

 ىلإ تكايفس ابأ تاسرأف تردانو تاعقام ىلع تمدن دق شيرق تناكو

 هب لف كلذ.ىف هللا لوسر ملكف هندم ىق ديزيو حاصلا دقع دكؤي ةئيدملا



 هه( حج

 تأب هنأ هللا لوسر لعو هدنع هل اوعفشي ملف ىلع ورمجو ركب ىبأب عفشتساو

 لاق تايبآلا هذه دشنأو ى عازللا ورمع فقو اماف مهنم ثدح رمأل الإ كيذل

 ع هنم عنمأ امم كنعنمأل هللاو ملاس نب ورمعاي ترصن : هل

 معي وهو هب جرخ شيج مظعأ كلذل دعلو ةكم حتتفل ارس ربجتي ذخأ مث

 ةكم اهنكلو ةيبيدحلا حاص دعباهرمأ عضو برملا اهكمنأ دق اشيرق نأ

 طايتحالا هبجوي اذهناكف اهنع عافدلا ف تيمتسن دققف اهدجمو اهتمظع زمر

 تقو لك ىف ديرب ناكو لاح لك ىل ىلع هموق مهف مهيلع ةقففلا اضيأ هبجوتو ممل

 عافدلا ىف مهلمأ مطقي ميظع شيب مبل ج رخي نأ دارأف مهك الهال مبمالسإ

 ىذلا مرحلا تامرح الو مهتامرح كنت الف لاتق نودب ميلستلا ىلإ مهجسايو

 لاقو ةئيدملا لوح تناك ىتلا لئابقلا رفنق ءاف « هل اهظعن هيف لحال لاتقلا ناك

 نم عجج مدقق ابيف ناضهر هعم رنذحيلف رخآلا مويلاو هللب نمي ناك نم

 ةرحبلا ةئماثلا ةنملا ىف كلذ ناكو ةنيهجو عجشأو ةنيزمو رافغو مسأ لئابق

 هباحبصأ صاوخ نع الإ مولع هابعق ىنخأو دهام فال آ ةرشع ىف مهب جرف

 لاتق نودب هل ٍلستف برحلل دعتست نأ لبق اشيرق ْدِخُأِب نأ ديرب ناكهنأل

 ' ىلع ةكمب ايقم ناكو هلايعو هلهأب ارجابم قيرطلا ىف سابعلا همع هلباق دقو
 تمتخ دقو ةنيدملا ىلا هلايع لسرأو ةكم ىلا هعم دوعي نأب هرمأف هتءاقس

 اهبيس باهذلاهحتف دعب هللا لور اهلطبأو هنرحبب ةنيدملا ىلا ةكم نم ةرجهلا

 .ناكاملاهنم اهلهألكرجاهلاهحتف دعب ةرجبلا باب حتتف ولو اهلهأ ةكمل ىقيبلر
 ةلزاملا مظع نم مالسالا ىف ةرجبلل
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 تناكو ران فالآ ةرشعداقيابرمأو ناربظلا رع لز' ىتح هللا لوسر راس مث

 عم نايفس ايأ تاسرأف هتهجو ىردتال ملظع شيب فحاز هنأ اهغلب دق شيرق

 ةفرع نارين اهأاكسل هذهام : لاق نارينلا كلت ىأر املف هربخ نوسمتلب رفت



 نايفسوب أس افهللا لو در ىلإ ثوذخ أذ نيماسملا سرح نم رفت مهب ىقتلا دقو

 ةرثك ىلا رظني ىتح لبجلا مطح دنع هب فقي نأ سابعلا همع هللا لوسر رمأو
 لماح و راصنألاةبيتك هيلعت رم ىتحةبيتك ةبيتك هيلع رع لئابقلا تاع نيماسملا
 لحتست مويلا ةمحاملا مو: مويلا نايفس ايأي : دعس لاقف ةدابع نب دعس اهتيار

 لوسر ةبيتك تءاجو ؛ رامذلا موي اذبح سابعاي : نايس وبأ لاقف ؛ ةبعكلا
 مظعي موي اذه كلو دعس بذك : هل لاقف « دعس ةلاقع هربخأاف هللا

 رخفلا بحب لجر نايفسابأ نا هللا لو سراي سايعلا لاقو « ةبعكلا هيف هللا

 نمو نما وهف نايفس ىبأ راد لخد نم : هللا لوسر لاقف « ايش هل لعجاف

 اهرسم نايهسوب أ راسفع نما وهف دحسملا لخذ نمو نمآ وهف هباب هيلع قلغأ

 ؛ كل لبقال امب معاج دق دمت شيرق رشعماب : وص ىلعأب ىدانو ةكم لإ
 ديلولا نب دلاخثالو سر رمأو دجسملا ىلاو رود ىلا اوقرفتف مهل هنامأ نلعأو
 (؟)ءادك نم اهالعأ نم وه لخدو )0( ىدك نه 9 00 نم لخدب نأ

 مالسالل مادي اورهتشا ةعاج هنم ىثتساو نامالا كلذب همامأ هيدانم ىدانو

 ىحولا باتك نم راصر مسأ ناك ىذلا حرس ىبأ نب دعس نب هللا دبع مهنم

 نب بعكو لبج ىلأ نب ةمركع مهنمو هيف لدبيو ريب ناك هنأ معزو دتراف
 ىتحدلاخراسف« هب تاثم ىتلا نايفس ىبأ جاوز دندو ةزمح لئاق ىثحوو ريهز

 لتقو مهنم نيرشعو ةعبرأ لتقو مباتاقف هدص نوديري شرق نم رعذلا هلباق
 نم هدصي, ملف هللا لودر راسو هتهج نم ةونع كم لخدو ةفيخ نم نانثا

 ركحب وبأ هبناجميو راس مث اليلق حارتاف نوجملا ىلا لصو ىتح دحأ هتهج
 هنم مانصالا جرخأو هب فاطف تيبلا لصو ىتح حفلا ةروس أرقي وهو هثداحي
 : هللا لوسر لاقف مالزالا امهيدبأ ف مهرباو ليعاعسا ةروص اهضعل ىف ناكو

 هكم ىلعأب. لبج <” » نيلا قيرط ىلع هكم نم بيرق لبج 9
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 ظ عضو ةبطخ ةبعكلا بأب ىلع بطخو هلا سلا اوماع دقتل هللا ميلئاق

 نورئام شي رقرشعماي: لاق من : اهاتبأذ ةنادسلاو ةياقسلا الإ ةيلهاجلا رث ام ابيف

 «ءاقلطلا مناف اويهذالاقف ميرك خأ نبا 2 خأ اريخ : اولاقف ؟ كب لع ىلأ

 ةكم ىف لااقلاب هل نذأامناهللانأ ابيفوحل ركذ ىرخأ ةبطخ موبطخ دغلاناكالو

 نمث اريثك وفعلا كلذ لمث دقو . تناك م اهبمرح تداع دقو راهم نم ةعاس

 قدي و 5 حتف منو ميل نيملسملا نم مهبداقأ ضع ةءافشب همد ىتلا ردهأ

 وهو هللا لوسر ثعِبو املا زاز ةيبرعلا ةينثولا تلزازف ةليلقلا ءامدلا كلت الإ هيف

 عاوس تمدهو « ةلخت نطبي شرق مانصأ ربك أ ىزعلا تمده ايارس ةكم ىف

 بلكل مص ىهو ةانم تمدهو « ةكم نم لايمأ ةثالث ىلع ليذه مانصأ مظعأ

 كلذ دعب سانلا لخدرءرحبلا لحاس ىلع لبج وهو للغملاب اهلكيهو ةعازخو

 لجو زع هللا نيد ىف اجاوفأ

 فئاطلاو نينح اثوزغ

 نيب ال مساهنا ليقو زاجنلا ىذ بنج ىلإ فئاطلا قيرط ىعضوم مسا نينح

 تنك دعوا مما وهو ساطوأ ةوزغ اضيأ نينح ةوزغ ىمستو فئاطلاو ةكم

 اهمعقو هب
 -- دقو ابحتف نم مايأ دعب ةكم هللا لوسرو نينح ةوزغ تناكو

 :يثالث وحن غلبت ةريثك ع ومح ىف هبره اعمتجا دق نزاوهو فيقث تليبق
 انوزغل نأ لبق هزغنلف انع هل ةيهان الو هموق لاتق نم دمخ غ رف دق اولاقو

 اسراف ناكو ةمصلا نب ديرد مهعأد بحاصو ىرصنلا فوع نب كلام ثدي ناكو

 هذه دل نكي ملف فعضو رمم دق ناكو ىأرلا ةلاصاو ةعاحشلاب اروهشم ايلهاج

 .مهلاومأووهيرارذو#ءاسن مهعم اوذخأي نأ سانلا كلام رماق ىأرلا الإ برحلا



 فود

 مزهنملا دريل هو: ديرد هل لاقف « هنع لئاقي هلامو هلهأ لجر لكف لخ لعجيل

 ىتحضف كيلع تناك ناو هحمرو هفيسإ لجر الإ كعفني مل كل تناك نإ ءىش

 ىف لتق دقو هوعنف مجري نرأ دارأو هتروشم اوابقي لف « كلامو كلهأ

 ةوزغلا هذه

 نافل مهنم دهاجم ف'ا رشع ىنثا ىف مهيلا ج رخ كلذ هللا لوسر غلب املف

 نيملسملا لخددقوةنيدملا نمهعم اوجرخ نيذلا فال آلا ةرشعو ةكم لدأ نم

 ءامنلا ىتح ةكم لهأ نم نوريثك مهعم ج رخو ةرثكلا هذه, وهزلا نم ءىش

 مهيطعي نأهللا دارأف الجال دابجلا ىف جورملا نع هللا ىه ىتلا مئانغلا نوجرب

 نيماسملاب ةمرهيف مهيلع وسقي الو دحأ سرد نم برقي ةوزغلا هذه ىف اسرد

 ى مهتداع ىلع ةوزغلا هذه ىف اوضم نيرذلا راصنالاو نيرجابملا نم نيمدقالا

 ىلع راشأ دق ةمصلا نب ديرد ناكو هنيد رصنو هللا هجو الإ نوديربال لاتقلا

 رم نيبكلا مثءاج هيلع موقلا لمح ناف انوع هل نوكي انيكك لعجي نأ كلام
 اماف دحأ مهنم تلفي مل هل ةلجلا تناك ناو مهيلع هعم نم وهركو مهفلخ

 ىلعز وملسملابكناواوفشكناف نيكرشملا ىلع نوماسملا لمح ناشيملا ىقتلا

 نا لاقيو اومزهناف مهفلخ نم نيبكلا مثاتأو نوكرشملا مييلع ركف مئانغلا

 ةيمح مهضعإ تبثو دمج نع كلذ اولعف مهنأو مزهنا نم لوأ اوناكةكم لهأ

 ىنلا نم بلطىذلا ةكرش ىلع وهو ةيمأ نب ناوفص مهنم تبث نم ناكو هموقل

 لاقفءرحسلا لطب نآلا لاق هثوخا ضعب هيلع رف هلبمأف نيربش هيف هلع نأ

 يرتب نأ وما يح فيرف نم نحو سرر نال تاو كانا نشف تكسا ال

 ؟ بارعالا روبظب ىرشبتأ: كلذب هرشس 9 لاقو : نزاوه نم لجر

 وهو هتلغب مامز. ذخآ همع سابعلاو هباحصأ رابك هعمو هللا لوسر تبثو

 : لوش



 هيوم !يهد

 بلطملا دبع نبا انأ بذكاال ىنلا انأ

 : ىدانف « سابعاي راصنالاب دان : توصلا ىروهج ناكو سابعلل لاق م

 راصنألا راصو ىداولا ىف نم معهن « ناوضرلا ةعيب باحصُأأي راصتالا رشعماي

 ميظع عج هللا لوسر لوح عب ممتحا ىت> توصلأ نومؤ.يو كيبل كيبل نولوشي

 كلت لثم ىفاهب ثديي ىتلا هدونجم مديأو مييلع هتنيكس هللا لزنأو مهنم

 مثدونج اومزهو مبعومح اوقرفف ةدحاو ادب ٌمثودع ىلع اوركف نطاوملا

 نيملسملل ةمينغ مهيرارذو مءاسنو مبلاومأ اوكرتو

 ىلإ ف وع نب كلام مهيف نزاوهنم ضعب عم اهتيزه قفيقث تضم دقو

 لوسر ميلا راسف اهنع عافدلل اودعتءار مهيلع اهباوبأ اوقلغأف فئاطلا

 اونصحمدق ثودجو ادولصو اماق ديلولانبدلاخ4ةمدقتم ىلع لعجو هعم نع هللا

 ايمر لبنلاب اهلهأ ثامرف اهنم ابيرق او ركسحف مهتنس توق مبعم اولخدأو اهب

 فئاطلا كدعسم لحم ىلا ل لوسرلا عشقت راف موعم ريْثَك رج ىتح اديدش

 بازحألا ةوزغ ىفقدنملا ةركف بحاص ىسرافلا ناماس ةيون تءاحو ن آلا

 متدوع نأ ىنلأ لع راشأف راصلا ب رح تتوفرعل بر ءلا نكي لو

 م مالسالا ىف ىر قيسشحتنم ل ناكف هذ هعدص هنا لاقيو قينحنم ا

 تلسرأف هوبقنيل هيلإ اعيبف“اوقحزو روما مبيلع اوبقنيل )١ ١( نيتيايد اوعنص

 ىلع راصملا لاطاملك مثوعجرأ ىتح رانلاب ةاّخ ديدملا كاكس فيقث , مويلع

 اعيرذ اعطق ايف اوعطقف ميليخمو مهمانعأ نق ةانارعب ”رمأ ةفملا

 نأ ىارو# محرالو هلا ابعدأ لاق « محرللو هلل ابعد نأ فئاطلا لهأ هادانف

 قبلعث : هللا ل وسراي لاقذ 6 ىليدلا ةيواعم نس لفون راشتسانأ دعل مكر

 شعب هنم بلطو ليحرلب رمأف « كرضي مل هتكرتناو هنذخأ تقأ نا رحجيف

 اهفوج ىف#و نوبقنيف نصحلالبمأ ق مفدتةل 5 ةبابدلا )١(



 هاب دج

 . نيمسم مهب تثاو افيقث كدا موللا : لاق فيقث ىللعوعدب نأ ةادتما

 وهسبيلو نينح ةوزغ نع لقت ئرخأ ةرزغ كلذ نودع ريسلا تاو

 اذيطو قئاظلا ىلإ 'ابنم نينورشلل اعدنو نينح ةورذل اليكتالا دنع

 هكرت دق ناكو راصملا كلذ نم عسجر نأ دعب الإ نينح ىدس مسقي

 ةبارعجلاب
 شعبل اريثك اًئيش هنم ىطعأو هاصحأف سلا ناكم ىلإ مهب عجر دقو

 نيعبرأ نايفسابأ ىطعأف مهفلأتي مهنم كرشلا ىلع ىقب ىرمو شيرق ةملسم
 ىنأب هل لاقف ديزيو ةيواعم هينبا كلذكو لبالا نم ةنأمو بهذلا نم ةيقوأ

 ارا [مفتسا و نا وقم نطعاو © ترطاو سلا ىف ميرك تنآل ىمأو تنأ

 كلذ ناكو دحأ سفن اذه لثع تباطام لاقف « هقمر هآر ناكءاشو امعن

 نم ةعبرأ لجرلا باصاف ةازغلا ىلع همسقو ىقبام ىمحأ مث . همالسإ ببس

 نم ريثك بضغف . كلذ لاثمأ ةثالث سرافلا باصأو ةاش نوعبرأو لبالا

 هللا ونور ارم ةيرإ اه ةينق وده نقال نهدي لام ةنقبفلا 3مل زدنا
 لدعأ ملاذإ لدعي نم كحبو لاتو هبجو رمحا ىتح هللا لوسر بضغف

 راصنالا :ر مسِضْغ 0 | ناكو « هنم مبعنف هلتق نوملسملا دارأو

 مهنامد نم رطقت انفويسو انكرتيو اشيرق ىطعي بجعلا ول اذهنإ : اولاقف
 ءىذل كس ىف راصنأللا رشعماب ميضغأ : ممل لاقو هللا لوسر مهعمجف

 ىذلا تباثلا كمالسا ىلا كتلكوو اوملسيل اموق هب تفلأ ايندلا نم ليلق

 اوعجرتو ريعبلاوةاشلاب سانلا بهذي, نأ راصنألا رشعم اي نوضرت الأ لرازيال
 تنكل ةرجحلا الول هديب دمحم سف: ىذلا وف كلحر ىلإ هللا لوسرب

 بءش تكلسل ابعش راصنألا كلسو ايعشسانلا كلسولو راصنألا نماء رما

 3 تلضخأ ىتح موقلا ىكبف « راصنألا ءانب ا وراصنألا محرأ مهللا راصنألا



 تالوالا

 اظحو امسق هللا لوسرب انيضر اولاتو

 هللا لوسراي : اولاقو درص نبريدز مهسيّئرو كلذدعب نزاوه دفو ءاجح من

 « ماوقألا ىزاخم نهو تالاخلاو تاعلاو تابمألا ميصأ نميف نإ

 مويفهعاض را عاضرلانم هتالاخو هتاتن ونعل

 : ريهز لاقو

 رظتنثو هوجرن ءرملا كنف مركىف هللا لوسر انيلع نما

 رردلا اهضخم نم ةءولمم كوفذإ اهعضرت تنك دقةوسن ىلع ننما

 رخدم مويلا اذه دعب اندنعو ثرقك نأ ءاعنلل ركشنل انإ

 أما نيتفئاطلا ىدحا اوراتخاف هقدصأ ىلإ كدملا حا نا : ملل لاقف

 5 :ةوندأل من[ تناظ ىتح مستر ظتنا تنك دقو كاملا امإو ىسلا

 الإ مرقرتسي مل هنأ و موقاقرتسالابحم ن 1 ملكهللا لوسر نأ اذهنم ذِخأت نأ

 نم عنتماو مويبس#اطعأفلاملا ىلع ىسلا اوراتخاف « مهب هراظتنا لاط نأ دعب

 ' هضرقتساف سادرم نب سابعلاو سباح نب ع رقألا لثم با رعألا نم ةعامج كلذ

 . ايف نمدعب مهغامم ملل هاطعأ و مجسم

 مالسالا ىف برعلا رئا رئاس لوخد

 هتاوزغ كلذب تبتاو ةنيدملا ىلإ ةكم متف دعإ هللا لوسر مجر

 مهتيأثو ءامحز اوناك مهنآآل مهمالساب اهي رد نورظتني اوناكو ب برعلا رشم عم

ىف اواخدو مالسالا ىف موعبت اوملضُأ |لف مهمرح ناكسو
 دعل احوف هللا نيد 

 ةنسلا ىلإ ه رحعولل هنماثلا ةئسلا ٠ نم ةئدملا ىلإ ٌمدوفو تعلاتنتو جوف

 لثمةئانل تالا نم تح ةريزجلا ءحنأ لك نم ىلأت دوفولا تناكو ةرشاعلا

 هلا مالسالا ىلإ اهقوس ناك ىذلا نأ ىلع كديباق توم روحو نامح

 نأ قحسا نبامالك# وأ انإو هلهأ ٠ نم فوحلاال
 لخدأ ىذلا وه ءدحو فوكلا
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 مهضعلو هيف ةبغرلا هيلا هتقاس مهضعبنأ ةقيقحلاو حتفلا دعب مالسالا فسانلا

 هللا ىلص ىبنلا ةفو .دعب ممم ريثك دترا كلذلو هنم فول هيلا هتاس

 ىف ركحب وبأ مهبراح نأ دعب الإ مالسالا ىلا اودوعي ملو ملسو هيلع

 . هتفالخ

 مالسالا ىلع مهعمجيو برعلا نيب نم كرشلا وحميزأ هللا دارأ دقو

 ةيوتلا ةروس ىف نيكرشملا نم ةءاربلا ةعساتلا : ةنسلا ىف لّأف هدحو

 ءاملعلا روهجو اهدعن ميكحرش ىلع اوقبي نأ مهنم لبقي لو
 كرشلا نأ قملاو ةكرشملا ممآلا عيج كلذ ىف برعلا لثم نأ ىلع

 و ناكو « هيلع ىقبي نأ حصيال ابيف طاطحاو ةلابحو هيئاسفالا ىلع رام

 مسوملا ىف سانلا ىلع ولتيل ايلع هللا لوسرهعبتأف ةنسلا هذه ىف سانلاب جح دق

 ةنسلا هذه دعب مارملا دجسملا اوب رقي نأ نيكرشملا ىلع.مرخ ةروشلا هذه

 ىلع اوي نإ اهدعإ نوبراحي رهشأ ةعلرأ هبل برضو مهنم ةءاربلا نلعأو

 هتدمىلإهدبع هيلا متأ هنم ءىشب لخم ملو هب فو دبع مهضعبل ناك اذان ميكرش

 ىقب نم مالسإ ىف اهريأ ةمزاحلا ةطخلا هذهل ناكو اهدعب دبع هل ددهحال مل

 ركذت ب رحملإ كلذب ىف دحأ هئجلي ملو كريشلاو مالسالا نيب برعلا نم اددرتم

 فيقثو ءىلعو ميعو ءادص:دؤفو ةنندملا لع تدفو ىتلا دوفولا كلت نمو

 ةبلعثو :نادمهو ريمح كوامو' ةءونشدزأو ةدنكو ةفينح ىنبو سيقلا دبعو

 ”دوفولا نم كلذ ريغو ناسغو



 - خود

 ةاوورلا تاوزغ

 مهلاتق بابسا

 ةوعد : بيترتلا اذه ىلع برعلا ىكرشم عم هللا لوسر فقاوم تناك

 ملسلا ىلإ عوجر ف« ةيبيدحلا حلص ىلإ ةدشلاب ةدشلا ةلباقف « ةرجهلا ىلإ مسلاب

 ف الاح نسحأ مو باتك ل هأ دوهيلاو « حلصلا اذه.دعب ةدشلا نم ليلق مم

 نم لبقي الو مهيدومي ىلع اوقبي نأ مونم لبقي وهو نيكرشملا نم مالسالا

 عم اهدوبيلعج ةنيدللا ىلإ لوسرلا رجاه املف مبكر ش ىلع اوقبي نأ نيكرشملا

 تادهاعم مهعمدقعو مهيلعام مهيلعو نيماسملل ام اهيف مط ةدحاو ةمآ نيملسملا

 اذوحتسم ناك ىذلا فوملا نم مهئمأو مهلئابقو مهنوطل ضعبب ةصاخو ةماع

 ممواتاقي نوئتفيال مهنورواجي نيذلا برعلا ناك دقو مهيلا هت رجم لبق مهيلع

 ءافولاب اوموقيو كلذ ىلع هللا اوركشي نأ دوبيلا ىلع ناكف مييلع نودتعلو

 ناك هيف .هودهاش .ءىثت لكو مثدهاع ايف هصالخا ىف اوكشي الو. هيلع ثدهاع اع

 مارتحا لثم هدنع ءىث كانه نكي لف هيف كشلا اذه ىلإ هغم اوريصي الأ بجي

 لوبقب نيكرشملا ىلع.تاتكتلا لهأ زييت هعرش لوصأ نم لعج دقو دوبعلا

 نوكت مالسالا ىف مهتلماعم نأ الإ كلذل ىنعم الو مهنود مهعئارش لع مهناقل

 مهنيد وعدي ىذلا هللا يحوت ىلا وعد اذه عم وهو « اوماسي مل ناو ىنسملاب

 اوه هثنأ مهيلع بجي ناكنف نورقلا: هذه مانصألا دابع اوريثاعدقو هيلا

 اوداك ام ,مهنكسلو . مهنم |ريخ»هيأ اونموتي ل ولو ٌمدنع نر مكي نأو هن رشعإ

 دعب جروطلاو سوال . نيب ىفيلأتلا قف هجين نو ربو :هعم ممادهاعم نودقعي

 خرا + ظ



 تل | مسو اسس

 نيماسملا نأ وئظي 0 3 نو وذخأ ع ورش نامت اكو

 نأ نوسنيو مثرايد نم مث ؤجرخأ ذإ مورا مهلماعام لثم ممواماعيس أووق اذإ

 ٌمرايد نم تسيلو برعلا دالب نم برث»

 نمو هيام ىنلا اولخدي نأ ىلع نوامعي دوهعلا كلت دقع دعب اود
 نأ اوسنو ميلثم ديحوتلا ىلإ وعدي هنأ هيف ىيعمطأو مهنيد ىلإ 4 قم
 اهب ىنلا ثعب ىتلا ةماعلا ةلا درلا حاصت الو مهب ةصاخ ن وكن داكن مهعيرش
 ىراصتلاالو دوهيلاكنعىضرت نلو ) ىلاعت هلوق كلذ ىف مهعمط ىلإ ريشي اعدو
 ةملكق يرفت ىلع نوامعي ارذْخأ كلذ اعمطف اودجي ملاماق ( مهمام عبتت ىتح
 . ىدوبيلاس يق نب ساشرمدقوجرزللاوسوألان يب ةعدقلاءاضغبلاةراثإو نيماسملا
 عمتجا دق : لاقو مرفأ نم ىأرام هظاخفهيف نوثدحتي ساجم ىفوهنم رفت ىلع
 عمتجا اذإ مهعم انلام هللاو ال دالبلا هذهب ( جرزلتاو سوألا ) ةليق ىب الم
 ثاعبعوي ركذي مث مهعم سامي نأ دوبيلا نم ابا راف ناز وف انين ةقلق
 موقلا ملكتتف لعفف راعشأللا نم هيف اولواقت اوناك امر ضل دشنيو هلبق. ناك امو
 3 لاز اف هللا لوسر ميلا جر .حالسلا ىلإ اوعادتو اورخافتو. كلذ دنع
 اهيأي )نارمت ل 1 ةروسنم كلذ ىف هللا لزنأو اضعب مهضعل قئاعو اومدن ىتح
 مكناعإ دعإ كود باتكلا اوثوأ نيذلا نم ارفف أوعيطت نأ اونمآ نيذلا

 نمو هلوسر ميفو هللا تايآ مكيلع .ىلتت مأو نورفكت فيكو « نب رفاك
 ا ) ميقتسم طارص ىلإ ىده دقف هللا معتعي

 ةرجبللةيناثلاةنسلا لئاوأ ىفةبعكلا لإ سدقملا تيب نم ةلبقلا تلوح 5
 نوماسملا لوحتي نأ مهظاغو ةيفاولخدي نأ ملل قحال ايف كلذ نم دوبيلا لخدف
 ءىش الإ وهام دمحخاي . هل اولاقف هللا لوسر ىلإ اويهذو ةبعكلا لإ مملبق نع
 « ةبعكلا ىلإ ةراتو سدقملا تيب ىلإ ىلصت ةراتف كسفن ءاقلت نم هتعدتبا



 مسوس

 نيبلسملا نيب نوعيشي اوذخَأو ليوحتلا اذه ىف هيلع ديدنتلا نم اورثك أو

 اهمظعيال ىتلاةيعكلاىلإ اهنعلوحتام ًايبن ناك و لوءايبن ألا ةلبق سدقملا تنين

 اوحتف دقو « مهباقعأ ىلع اودتراو نيملسملا شعب مهب ناتفاف ةينثولا لهأ الإ

 مهنوؤش نم هريغو مهند ىف مطداجي ذخلأف هللا لوسر عم لادجلا باي اذهب

 نارقلا روس نم اهريغو ةرقبلا ةروس ىف ةدراولا تالداحلا كلت كلذ ع

 نمباتكلا ل هأ عم مالسالا هنس امم ج رخت م ةيمالك تالداجم ىهو ميركلا

 90 نع دوبيال مهل داجي فى نوملسملا فرحا اذاف ل يه ىتلاب مهلداجم

 بتس اذا قراقتلا موف هتمكح كلذ هللا لوسر مسح مهعم اوعزانتو ةئسلا

 0 ىد وبيلا لاقف نيملاعلا ىلع دك قاما يقلاو لدلا لاتف ىدوبيو ملسم

 ىلإ | بهذف ىدووبلا مطلف كلذ دنع هذ 1 مقرف نيملاعلا ىلع ىموم قطسا

 نوقع يانا ايم وم ىلع وريخنال : ويلكم لوسر لاقف هيلا هاكشف ىنلا

 شرعلاٍنناحنطاب ىسوم اذاف قيلت, نم لوأ نوك اف موعم قعصاان ةمايقلا موي

 2 فرصلاف « هللا ىنثئسا نمث ناكوأ لبق قعص نميف ناك ىردأ الق

 ضقنف مهنم ةنايلا تارامأ ىنلل ادب نأ ىلإ كلذ ىلع رمأللا رمتساو اضار

 دالب نم ءزجخ ىه ىتلا دالبلا كلت ن نم مرتك أ ىننب ىنتك او مهبراحو مثدبع

 عم دلب لك لهأ قح نم اذهو اهيلا اهنم اوجرخأ ىتلا عرايدب اوتحليل برعلا

 مهراوج نسحي ملاذإ مهيلع رطب نم
 نيماسملا لعلاتقلا كلذ ةعبت ىّتلي قأ انرصع قدوبيلا(١)ضعل لواح دقو

 هنيبو دوبيلا :نيب عازن عقوام يب رعلاةينئولا ةيراحع رصتقاول ىنلا نأ معزف

 اوفر نكمل هئلاسزب اوقرغي كرأ ميفلكو عهضدل ضرعت هنكلو

 مهنيب لاجل اذه راص ام كلذب مهفلكي ملولو ليئارساىنب ريغ نم لوسرب

 جردزملا نم نييسايسلادوبيلا ءادعأ ضعبب رأت لب كلذب فتكي مهإ م هنيبو

 نوسنفلو ليئارسإ ذاتسالا )١(



 مل ل سس

 سأر ىبأ نب هللا دبع مهسأر ىلع ناكو دوبيلل الوهل كلذ ىف اصلخم نكي نمت
 اصوصخ عييلع مهيرغي ىذلا وه دوبيلا لام ناكو كلذ فمبعواطف نيقفانملا

 نم راصنأللا مم نونكسي اوناكليع رازم الو لامومط نكي لنيذلا نيرجابملا

 جد زلعاو سوألا

 ىنتكي باتكلا لهأ عم هنأالإ ةماع هتوعد تناك ناو ىنلا نأ ىنخيالو
 دوبيلا نممعازلا اذه معزياكهتلاسر, اوفرتعي 3 مرفلكيال و مهيلإ هتوعد غيابتب
 يبلا هيف رك ذ ىذلا لادحلا اذه مهيبسب راثف نيماسملا ةئتف اوءدب .نيذلا و

 ءىواسم ىهو مهل 0 "ذب كلذ لبق نكي لو مهمواسم ن ارك
 امأءابيلع ىقبيو اهفرعل نم ىل بيعلا اعاو اهرك ذي نم ىلع ءىش ال ةحيحص

 قعفادي ناك ىذلا وهو دوبيلا كئقلوال سانلا نملخأ ناكف ىأ نهللا دبع

 هماعل لوما ف هىث ىف هل عمسل ! هللا لوسر نكيملو مهنع ةيئ "لإ تاورغلا

 مويقاعو نيماس ملا هللا بتاعدقو هلاتقىفهث ر هيد مالسالاف لاملا كلذامأو « هقافنب

 .مهبقاعوأ مهبتاعل د ويبلا لاتق نم كلذاودصتولو اهنم لاملا اودصق ةوزغ لكف
 هياتك نم هنأش ىهلزنأايف كلذ ركذو هيلع

 عاقنبق ىب ةوزغ

 ةيلاعلا ىلب امك ةنيدملاب ناحطب كرا تناك دوهيلا نم نطب عاقنيق وش

 شحافلا ابرلا . رم اهوعمح ةريثك؛ لاومأو بهذو ةضف باحصأ ةفاصاوناكو
 مهلثم عزت نقفارآ ألو ليخن مح : نكي ملو.ةنيدملا 7 هب نولماعي اوناك ىذلا
 0 بابرأ اوناكف اهيلاوح امؤ ةنيدملاب دوهيلا ماوخا نم ممريغ لثم الو
 موعمط ىلع ءاضق هب ابلهأ ةضهنو ةنيدملاب مالسالا روبظ ىف اوأر دقو عشجو

 اي ةصاخ ءايحأ ىف ةنيدملا لخاد نونكسيد وبيلا نيب نم اوناكو اهيف موعشجو



 سس

 :( ريضنلاو ةلفيرق ونب ) دوهيلا نم مهناوخا ناكو مهوصحو مهمطأأبب مو

 موبراخ ثاعب موي ىف ج رزالا عم اوكرتشا دق اوناكمبنآل منوهركي

 ىف ةنيدملاب مبلك اوعمتجاف مبنم اه وذِخَأَف عرازم مط تناكو مبيف اونخنأو

 روبظإ راق ةرملوأ كلذب اوناكف « برحلا هذه ءابتنا دعب ج رزحلا فلح

 .نتفلا كلت اوراثأو هيلع اودقف اهيف هعماطم ىلع هنم ىشخو ةنيدملاب مالسالا

 كلذ ىلإ ريشي اك ةريثك ارارم هللالوسر عم مدبع اذهب اوضقتو هلعأ ني

 دعب ةيناثلا هنسلا ف مموزغ تناكو لاقتألا ةروس نممهيفتلزن ىتلا تايآلا

 اورفك نيذذلا هللا دنع باودلا رش نإ ) ةروسلأ هذه اهيفتلزن ىتلا رددةوزغ

 .نوقتي الثو ةرملكى ثدبع نوضقديم مهنم تدهاعنيدفلا نونمؤيال موف

 موقنم نفاخن امإو نورك ذي مولعل ميفلخ نم مهبد رشف برحلا ىف مىنفقثتاماف

 نأ نيرسفملاضعب ركذدقو( نينئاطا بحال هللا نا ءاوس لع مييلا فينافةنايخ

 بازحالا دعي ؛ مهو زغتناكةظيرق ىنب نآل رهاظطلخ و هوةظي رق ىنب ىفناك كلذ

 ءابتفنتك اىتااثداوحلا فوابيفتازئ ىتلالافت الا ةروش نموردبةو زغ نم ىهنأف

 ىبب ريثأتب ناك ج رزاعا ىف ءرثك أ ناك ىذلا قافنلا اذه نأ دعبتسأ الفاو

 ناكو سوالا نم مالسالا ىلا قس اوناكج رزخلا نأ عم مل مهفلحو عاقنيق

 .عاقنيق ىنبب ةيوق هتلص تناكو جرزملا نم نيقفاملا سأر ىبأ نبهّللا دبع

 مهاومأب نيقفانملا نودعاسيو قامتالا ىلع وض رحيل وناك نيذذلا * مهنأ دب الف

 ضعل طيدقت ىف مويعس ىلإ كلذ 3 ىبتنا دقو . مماوخا ىلع مهم وضرر حو

 0 اهرأك مهضعإ ج رخو مهطيبتتب اهنع اواقث ىتح ردب ةوزغنع نيماسملا

 ةو ( نوهراكتل نينمؤملا نم اةيرفزاو قحلاب كتيب . نم كبر كجحرخأ ا)

 ف نيذلاو نوقئانملا ٌلوقي ذإ ! ) مبطيبتت نمعون ىلإ ةروسلا كلت ىفثلا راشأ

 قنيذلاف( مكح زيزع هللا ناذ هللا ىلع لكوتين مو: مهنيدءال د رغ ضرم مهوأق



 سو

 اهعماوجرخليقاوف شيرق نم موقال نيقفانملا ءافلح د وبيلا كقلوأ#ضرم مهبداق
 اذه !ولاتنيماسملا ةلق اوأر اماف افيعض امالسإ اوماسا دق اوناكو ةوزغلا كلت ىف
 امئاو ؟ لوقلا كلذ ىف مءم اوعمتجم ىتح ةئيدملا ىقفانم نم مثنيَأف « اودتراو

 تلاطو نوماسملا ج رخ اماف « دوبيلا كئلوأ بواقىف ناكيذلا دقلا ضرملا
 مهن ةنيدملا ىف ىقب نم اونتفيل اولتق مهنأ اوعاشأو مهب اوفجرأ ميغ

 ى هرمأ كلذب ىهنيو نيران ني عقيف هلال وسر ىلع اهيف انايصع اوثدحبيو

 نمائيشنوديرياوناك ول عاقنيق ىنب نإ انرسصع دوبي ضعب لاق دقو . مهمحز
 ممن هيلع تخ دقو مل ةيسانم ةصرف ردبب نيماسملا لاغتشاناكو هولعفل كلذ

 طاتحم هللا لوسر ناكو دوببلا اماوخا نم ةهوركم ةنيدملا ىف ةلق اوناك

 ٌثريغو دوبيلا اهيفكست ادونج اهيف كرتيو الإ ةنيدملا نم ج رخي الف كلذأ
 ءادعالا نم

 نملك نأ دارأ ةنيدملا ىلإ عجرو ردب ةوزغنم هللا لوسر ىهتتا اماف

 دصق وتسم قيرط ىلع ىلاعت هللا هرمأ ام ممدبع مهيلا ذبنف عاقنيق ىفب نم
 مهتزجانم نوكست الكل برملا مزجان نأ لبق مل كلذ ريظأ أب !ذه ناكو
 نالعا ىف ببسلا نمضتت ةصق ماشه نبارك ذ دقو « مثدهعل ةنايخ كلذ لبق
 عانقيق ىنب قوسب خاصا تسلج راصنألا نمةأ رم نأ ىهو : مييلع بركلا

 فرط ىلإ غئاصلا دمعف تف اههجو فشك ىلع آمودير, دوبيلا ضعب لع
 تحاصف اوكحضف اهنا وس تفشكنا تاق الف ابقوط فرط ىلا هدقعف اهبوث
 هواتقف ملسملا ىلع دوبيلا تدشو هلتقف غئاصلا ىلع نيماسملا نم لجر بثوف
 هذه نأ. ان زيف هويت نعت رك ذو « ةهج لكنم اوبئاوتو نوملسملا بضغف

 كلذ عم ىهو هل ةقثلا عجرملا وهو قاحسا نبا نع ماشهنبا اهورب ل ةصقلا



 د سود

 ةصقلا هذه ةحبص كيكشتلا اذه نأ عمو ىدقاولا باتك ىفةدوجوم تسيل

 نييلتملا ازرضةعاو انش حبقأ قيس ام اواعف دق عاقئيق وئبق فعضل ارهاظ

 هتكح ىنلا اهاوادل اهريغ مهنم لصحيمل ةصقلا هذه نأواو

 مهدبع ذبن مبيلا نلعأو مهقوسإ مهعجو عاقنيق ىنب يلا هللا لوسر راسف

 اذإ مهنم ديري ىنلا ناكامو مهيلع برملا نلعي نأ لبق هب ناميالا ىلا مهامدو

 مهداوج اونسب ملو هلهأ ىلا اوءاسأ يذلا دلبلا اذه اوكرتي نأ الا ١ وملسي مل

 مل عال مهلاف كموق نم تيقل ام كن رغيال دمحاي » ةظلغب هوباجأ مهنكسلو

 تماصلا نب ةدابع ًاريت كلذ دنعف « سانلا نحت انأ نملعتل انتبفل ولو تركب

 تأ عزب ىذلا ىنَأ نب هللا دبع هب كسمتو مفلح نم ج زرملا ءاسؤر دحأ

 ممنم ٌؤربتلا ىف هنع هللا ىضر ةدايع جررملاا عبتو هل هضيرحتب مهلتاق ىنلا

 نرد لاوشفصن ىف هللا لوسر مييلا راسو مموصحن ىف عاقئيق ونب نصحتف

 ةدعاسم ىف نوعمطي اوناكو ليل ةرشع سمخ امم مهرصاخ ةرحبلل ةيناثلا ةنسلا

 مهليبس ىلخي نأ هللا لوسر اولأس مهل دحخأ كرحتي مل اءلف ج روما نم مهنافاح

 مالخو كلذمبنم لبقف لاومأألا نيملسمللو ةيرذلا مو ةنيدملا نم اوجرخيف

 مل كرتل رمآلا لوأ ترم كلذ, اولعف ممْنَأ اولو ماشلاب تاعرذأ ىلا اويهذف

 اهسامحأ ةعيراهباصأ ىطعأف هللا لوسو ابسمخ دقو . مهنم اهذِخُأَ مو ملا ا

 ليبسلا نباو نيك اسملاو ضئئاتيلاو ىلرقلا ىذلو هسفنل سما لعجو

 ريضنلا ئب ةوزغ *

 اهراوجي ليت وع ورزوملأ اتناك برثي دوري نم ةريبك ةليبق ريضنلا ون ش

دوه نم اوناك مهنأ موضع ركذو
ال لاقي نايك مهيرق أَو رييخ 

 : ةرهز 

 اوناك ناو مهسوفت ىف ريبكح أ هل ناك ع اقتبق ىنبل لصصح ام نأ كش.الو



-0 50 

 نلعأ دق مهئامعز ضعب ناكو مولثم دوبي لاح لك ىلع منا الإ مل ءادعأ

 الل هنأ هرمأ نم غليو فرشألا نرب بمك وهو هللا لوسرت ءادعلا

 ناكسف رعسشلا وبقي ناكو مالتق ىكبي جرخ ردب موي شيرق تبيصأ
 هنلعي ملو هلاتغا نم هللا لوسر هيلا لسرأف مهتاسنب ببشيو نيحاسملا وجم

 ىتح اذكه هذخأي نأبحأت هموق نيبو هني ىذلا دبعللو درف هنآأل برملاب

 هلتق تقو ىف اوفلتخا دقو هنيبو مهني عقت برحل اببس نوكيإلف هب مأجفي
 ةنسلا ق ناكه:اليقو عاقنيق ىنب ج ورخ دعب ةثلاثلا ةنسلا ىف ناكهنا ليقف

 هذه ىف ةيمهأ هل ءىشكلذ ىلع بةرثيالو هموق ةوزغلبقو دحأم وي دعب ةعبارلا

 ةيمهأ كلذل لمجي نأ انرصع دووي ضعب لواح نإو ةوزغلا

 صرفلا بقري نم نوكس عاقنيقىنب جورخ دعب ريضنلا ونب نكسف

 نم هعم نمو ىلأ نب هللا دبع نيبو مهنيب قئالعلا _:رودطوي اوذخأو

 نكي مهو عاقنيق ىنب نم هءافلح عفتي مل هنا مهنيعأب اورظن مهنأ عم نيقفانملا

 مبيلا هويذإل هللا لورا صاخنال هوأر مونكلو هنييو مهني فلح كانه

 شيرق عوج اوأرو دحأ ةوزغ تناك ايلف مهري مل مهعفني مل ناف هب !وعفتنيل

 نأش ىف نومظعيو نوفجوي نوقفانملاو دوبيلا ذخأ ةنيدملا ةدضاق برعلاو

 لوسر ىتأر قفاو ىلأ نب هللا دبع ناكاذاو نيملسملا دضع ىف أوتيل مهعوج

 نأ بحب الو جوراتا كلذ دركي ناك هن الف ةنيدملا نم جورحلا مدع ىف هلا

 ج رخ مث هيف نيملسملل اهآر ةحلصمل كلذ نكي ملو شيرق نم هناوخا لئاقي
 دضع ىف اضِيَأ كلذي تفيو قءرطلا نم عجريل ىبَأ نبا ج رفن ثتاوملسملا
 نيبو مهنيب ىذلا دهعلل نوصلخم ريضنلا ىنب نفرقت كانهناكو . نيملسملا

 ىذلادهعلل نيماسملا عم جورحلا ىلاهمؤقاعد دقو ىدوهيلا قيريخم لثمّلالوسر



 دس #11ا/ شن

 لحب ال تيس مويلا ناب اورذتعاف اهمهادي نم ةنيدملا نع اوعفادي نأ ىلع مهني
 « هدعب ىذلا مويلا ىف وجر نأ مهنكم ناك هنأ مم حالسلا هيف اولمحي نأ

 ىلاف تنصا نا لاقو هتدعو هفيس ذخأو (ك تبس ال ) قيريغ مل لاقتف

 لاف لتق ىتح دحأىف لتاق دقو ليخنلا ريثك اينغ ناكو ءاشأم هيف مص دمح

 دوبيلا ريخ قيريخم : هللا لوسر

 راصو مهبةنامثلا نوقفانم او ريضنلاونب روظأ دحأ ىف نوملسملا بيصأ اماف

 نولومتيوهللا لوسر ةوبن ىف نونعطلو عاقنيق ونب عنصام نوعئصل ريضنلا وذي
 هندب ىف بيصأ طق ىف اذه لثع بيصأ ام كلم بلاط الإ دمام : نيقفانمال

 امف هلزنأ ام هللا لوسر ىف مهنعطو مهناهش ىف هللا لزأ دقو « هباحأ ىف بيصأو

 نيقئانملا مممهمرقيقرات كلذىف وهو ةوزغلا كلت ىف نارمع لإ نوه يلزا

 مدحو مهصخ ةراتو كلذ ىلع خيبوتلا ف

 هدحو وهو هللا لوسر عم ثدبعل ريثك ضقت هيف اذه لكنا هعوألو

 ذينل ابب# رك ذ ريسلا باحصأ ضعب نكلو هل هللا لوسر ذبن ريربتل فاك

 هاما لقعإ امبلق نيلخر ةيذاق مهأسيل مييلا بهذ ىنلا نأ وهو : مهدبع

 فيك مهأسيا ليقوتايدلا ىف هونواعي نأ مهيلع هذخأ ىذلا دجعلا ىف ناكو أطخ

 ىلع اومزع مبيلا بهذ اماق نيلجرلا: موق نيبو فلح مهنيب ناك هنآآل مهيف ةيدلا
 ىضقي هنأ ارهظمماقف كلذ ال وسرفرعف هباحصأ نم ةرشع ىف ناكو ةليغ ةلتق

 ؛8دبع ذبن ومهب رح اهلهأ مم ةنيدملاىلااع رسم مجرو مهغمهباحصأ كرتو هتجاح

 ضعباهيفني مهيىتلاةصقلا هذه وه ةوزغلا كلت ببسنأ. ىبعريسلا باحصأ قفتيالر

 تاز ىتلا رشألا ةروس ىف تركذل ةحيعص تناك ول اهنأ معزيو انرسدع دوه

 دعانالا هنأ عم ةروسلا هذه ىف رك ذ اهيف مقو ءىش لك نأك ةوزغلا هذه ىف

 نوملشلاهلتق ىذلاةفرشآلا ن:بحكلكلذب اوضتقب نأ اودارأ دق اونوك<ب نأ
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 تاعنصأ هرك ذ اماهريف بشل نوكيو ةحبحص ةصقلا هذه نوكنال دقو لق

 مهناوانم دعب اهريغ ىلا الو اهيلا جاتحيال مهدبع ذبن نأعم اذهو « ريسلا

 مدع الإ ببس نم كانه نكي مل هنإ اذه دعب لوقي مث . نيملسملل ةقاسلا

 نأ اوأر دق اوناكو مهعم هتدهاعم هبجوت ام دحأ ةوزغ ىف ىنلا عم مهجورخ

 بيصنال مالك اذهو « اهيلا جورحلا مهمزاي الف ةنيدملا نع ةديعب دحأ ةعقوم

 الإ ةنيدملا ةمجابم دنع نيملسملا عم دوهيلا لاتق رك ذ نكي ملو ةحصلا نم هل

 ىف مهب نيعتسي نأ ديري ىنلا ناك امو ةيسايسلا تادهاعملا ةغل هيضتفت ارمأ

 ةوقك نأ الإ مهنم ديري نكي ملو هل هللا ريدي مهنع ىنغ ىف ناك هال كلذ

 كلذ عم لوعي نأ هل ناك اف مهنيد فلاخم نيد ىلا وعدي ناك دقو رش

 ةنانلاا نم موجرخأ نأ ىلإ هبور> لوأ نم هيلع راس ىذلا وه اذهو عييلع

 هنيبو مهنيي ترجو عاقنيق ىنب مهنم جررخأو ءادفلا هوعوأتا نأ دعل اصوصخ

 ءافلح ليقف اهنع لأسف دحأ ةوزغ ىف مهنم ةبيتك ىأر دقو تالداجملا كلت

 اهيف نيعتسي فنرأ هولأس راصنألا نأ اضِيأ ىورو؛#درف دوهيلا نم ىلأ نبا

 دق ىدوبيلا قيريخم ناك اذإو مهيف انل ةجاحال لاقف دوبيلا نم مماقلحي

 مهدبع هللا لوسر ذبن ناك ولو هسفت نم كلذ لعف دقف ابيلا م هاعد

 عم اًضيأ كلذ لعفل دحأ ةوزغ ىف هعم مبك ارتشا مدع ببسب ! مهنم هال

 اوناك دحأ ةورغ ىف نييلسملا نا ةقيقملاو اهيف هوكراشي مل مهنآآل ةظيرق ىف

 اوبأ ثيحم ةوقلا نم اوناكو مهريغ نم ةدعاس 0

 ىلع كلذ ماج ع ىتح ةلق نم اهيف اوتؤي مل مهنإ مب مهودع ءاقلل جورملا الإ
 مونم ماقتنالاو مهدعاسي ل نم بضغخلا

 ةوزغ دعب كلذو ةرحرلل ةعاارلا ةنسلا لكاوأ قريضنلا ىف ةوزغ تناكو

 مهبداحي نأ ديري شا لرسول مو ةثلاثلا ةنسلا رخاوأ ىف تناك ىلا دحأ



 مواسم

 نب دمخ مبيلا ثعبف عاقنيق ونب ج رخ مةنيدملا نم اوجرخم نأدب ري نك لب

 ىؤرنف ارشع كتلجأ دقو اهب ىقونك اسن الف ىدلب نم اوجرخا نا ةماسم

 عحشأ نم البإ اورتك او ج ورماب اومبف « هقئع تيرض كلذدعإ كنم

 ناف مكنوصح ىف اوميقأو مك دايد نم اوجرختال ىبأ نب | مهيلا لسرأف كلذل

 نب يبح رقفاف مثرِخأ نع نوتوميو مكنوصح نولخدب ىموقنم نيفلأ ىعم

 كلادبام عنصاف انرايد نم ج رخت نلانإ يبنلا ىلا لسرأو كلذب مهميعز بطخأ

لرق ىن ىلإ بلط نأ دعب ىأ نبا مهنع دعقو هللا لوسر ميلا راسف
 نأ ةظ

 ىبب نإ لاقي أن كمأ اذاف « دبعلا انم دحاو لجر ضقتبال اًولاَق مثودعاسي

 لاقي نأ نكميالف مالسالا لبقمهنيب ناكامل عاقتيق ىنب نع اودعقريضنلاو ةظيرق

 عسم اهيورح ىف سوألا عم ءافلح اوناكدقو ريضنلاىب عم ةظيرق ىنب فكلذ

 لوسر دهعمهضقت ةوزغلا هذه فمهتدعاسمنم مبعنم ىذلا نأدبالف ج رزملا

 لايلتس ثرصاخلا مييلع دعت هنم كانه نكي ملهنأو هيلع اوظفاح ىذلا هلل

 اوعرش اماف محل اباهرا مهليخت مطقب ر مأ م ةليل نيرشعو اس ليقو مهنوصحف

 لغنلا مطقلاب افداسفلا نع ىبنت تنك دق دمي : ريضنلا وش هادان مطقلاف

 ىتح تالخم تسسالإ عطقيإ كلذلو مهماهراالإ ديري يلم نكيملو ؟ اهقيزحتو

 نأوممأمد نع فكو مييلجينأ هللا لوسر اولأسو ,هبولق ىسعزلا هللا مقوأ

 يضم لزنو كلذ ىلإ مهباجاف برحلا ةلا الإ ملاومأ نم لبالا ت تانحام مل

 هذخأ ام هن كلوسر سدخي و عاقتيق ىن ىلإ تاعرذأ موضع دصقو ريم

 ىرقلال هأ نم هلوسررع هلل ءافأام )رشملا ةروسفُْنا ه مآ لمح لب لب مهنم

 شيملا طع مف ( ليبسلا نباو نيك اس او ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرللو هللف

 ام راصنألا ىلإ اودرب نأ مبنكمأ ىتح مهتياف افك نيرجاهملا ءارقف ىطعأو هنم



 د1 اوم

 توق ايف سو اقوو مهضرأ نم اضرأ َذِخأو مهرجهدنع مهنم ه وذخأ

 ةنيدملاب عودزو ضرأ باحصأ اونوكي نأ مو هلذآ دق ناكو هلهأل ماع

 نيرجاهملل هب تباطو مييلع درامب كلذ نرم راصنالا ىضرف

 موسوفت

 ةظيرق ىب ةوزغ

 ةعارزو ةحالف لاحر اوناك ةنيدملادوبي نم اًضَِأ ةريبك ةليبق ةظلرق ونب
 ةنحاشملاو عازتلاىلإ ريضنلا ىو عاقنيق ىب ليم ىف اونوكيملو ةئيكس سو ءولهو

 اورمسأ دق اوناك ناو باوحألا ةوزغ ىلإ لوسرا عم مثديع ىلع اوظفاخ

 الق ملل اوعمسي ملف مهتدعاسم ىلإ ريضنلا ونب مامددقو موسقتأ ىف هل# ءادع
 نيملسملا بر تتأىتلا ةريثكلا برعلا عوجج اوأرو بازحتالا ةوؤغ تناك

 ءال وم ىلإ اومضلااذإ اصوصخ مهيلع ءاضقلا برحلا هذه ىف نوكيس هنأاونظ

 برعلابازح أو ةنيدملا لخاد نم عرتأو نيراثني نيملسملا اوعقوأو بازحألا

 نب يبح مهيلا نواسري باز زحآلا داك اف « اهجراخنم ريضنلا ونب مهعجس نيذلا

 دعب كلذ ىلإ دونا حسيم مادنالاو هيلع ضرعيل ريضنلا ىنب مع ب فلخل

 كتقح دق : هللاقف دسأ 0 ىبح ممتجا دقو مهنم ريسإ ددر

 لايسآلا عمتجمب مهلزنأ ىتح اهتداسو شلرقب كتئج ماطرحبب و رهدلا زعب

 وهف هّوام 0 م دقماهو رهدلا لذب هللاو ىنتئج بطخأ نب يبحاي ب بسمك لاقف
 الإ دم نم أ ىناف هيلع انأ امو ىنعدق كلو ءىثديف سيل قرييو دعرب

 تعجرناهدهاع نأدعب هللا لوسر دبع ضقن ىتح ى>هب لزب لف ءافوو اقدص

 انرك ذ دقو ٠ مهبراح اذإ هموقب هيلا مغني نأ ادم اوبيصي ملونافطغو شرق
 ىنب ضقن نمي نملعلا سون :ىف ديدشلا ربألا نم ناك ام باز ,>الا ةوزغف



 د كا دع

 منو نونظلا هللب اونظئيح هغابم مهنم غاب فوملا ناو مبعم ثدبع ةظيرت

 رديقو قرردك دوك اندعب دمح ناك: : مدحأ لاقو نيقفانملا نيب قافنلا

 لوسر مهيلا لسرأف « طئاغلا ىلإ بهذي نأ هسفت لع نمأ,ال مويلا اندحأو

 كيس ةدابع نب دعس ةعمو مهءافلح اوناكو سوالا كيس ذاعم نبدعس هلأ

 م 2. 3
 َّق مهوماكف مهنع هغلبام ثيخأ ىلع مودجوف ةحاورنب هللا دمعو ج روما

 رجرت هديهع نم اوعربتو هلا لوسر نم: اولاقف 4 هللا لوسر عم مهدهع ناش

 مهرمأت هوريخاك مهعم نمو كفس

 لوسر مه لوأ ناك ب ازحأل اةوزغى ءالبلا اذه نمنيملسملا هللا ىجت ايف

 لاقفةريهظلا تقويف ةورغلا كالت نم عجر لق ناكو ةظرق ئىب ةوزغ هللا

 مهيلإ نيعرسم اوراسف ةظيرق ىنب ىف ىلإرمدعلا كنم دحأ نيلصنال هباحصأل

 ةلغل رق ىد 2 الإ يضعلاعلبعل و هيفاد الصف قار طلا 2 رهعلا مهضعل كردأ او

 نولوألا لمح 0 هتجاج ضعبل ةنيدملا ىف رخأت دق ناكو اهتقو ىذم دعب

 ىلع مذخاؤتي لف هرهاظب نورخآلا ذخأو ةعرسلا دصقرلع هللا لوسر رمأ

 مك وصح ىف مممور صاحي اودخأ 5 ( هيلعره رقأو هيف موفالتخا عم مهداهتجا

 اوعمسف مهنم نيملسملا ضع اندو مثدعو كب طخأ نب يبح مهيلا مفلا دقو

 فيسلااولاقو نوملسملاتكسف هجاوزأو هللا لوسر ق> ىف ةحيبق ةلاقم مهنم

 هنومتشل مب هباحصأ هربخأف مهنم ون دينأ هللا لوسر دارأو « منييو اننيب

 هولاتام اوركنأ مهنم اند (ماق « اًئيش كلذ نم اولوقيهل ىنوأروا : ملل لاقف

 نيرثعو اسخ مهراصح تكف :ترآلا الإ اون ادقو +هجاوزأ قحو هقحف

 ريضنلاونب هيلع لزنامىلعاولزني نأ هللا لوسر نم اوبلطف سأيلا ميكردأ مث ةليل

 نمدب ال : لاقف ءىش ريغ نم مهسفنأب اوجرخي نأ اوبلطف مهنمكلذ لبقي مف

 ْ ةبابلابأ مهيلا لسرينأ اوبلطف « ارث وأن اك اريخ مهيلع كح اعاضرااو لوزلا
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 ىقدوراشتسا مهيلا بهذ الف لا ماو ةالوأ مهنيب هلزاكو هو ريشتسيل قا

 مكحلا نأديري هقلح ىلإ هديب أموأو اولؤنا مل لاقف لوسرلا مكح ىلع لوزملا

 ةدش نم ةنيدملا دصقف هللا لوسر اذهب ناخ هنأ هروفنم كردأ دقو « حيذلا

 ىضر مث « هتبوت هللا لبق ىتح دجسملا ىراو نم ةيراسؤهسفت طبرو لجحلا

 لاحرذخأ انهو اوفتكف مللاجرب رمأف لورا مكح ىلع اولزني نأ ةظيرقونب

 عم مهتلح اوسلو مهنيب ناك ىذلا فلحل مهرمأ نول نيو الالف

 نأ هللا لوسر اولأسف . هب خسن ىلهاجلا فلملا ذهنأو هل مهضقتو نيملسملا

 اهاوادف ةنتف نوكت تداكو جرزألا ءافلح عاقنيق ىنب لماعأك مهلماعي

 ناكو صو'الا ديس ذاعم نيدعسل مهيف مكملا لعجو هتكحمب هللا لوسر

 ىلع راصن“الا زعأ ناكو بازحأالا ةوزغ ىف هباصأ ىذلا مهسلا نم احبرج

 اقم ناكو ةتيدملا نم هباوتأف نيرجاهملا ىف ركب ىل اك مهيفهأ ناكو هللا لوسر

 ةعاجج هيلع فتلاو هرامح ىلع هولم يحرملا ةملاعلةدعم دجسملا ىف ةميخم

 هيلاوم ىف ىنأ نبا لعفام ىرث الأ كيلاوم ىف نسحأهلنولوقي سو الا نم

 لتقت نأ هكح ناكو « مثال ةمولشا ىف هذخأت الأ دعسل نآ دق : مل لاقف

 هللا مكب مهيف تكحدقل : هللا لوسر هل لاقف « ةيرذلاو ءاسنلا ىسنو لاجرلا

 اهيف مهقانعأ برض قدانخ اهب قدنفت ةنيدملا قوس ىلا جرخ مث؛ دعساي

 رارج اهيفدجوو مهمئانغ سمح م « لجر ةئامس وحن اوناكو مهيلع اهرمطو

 | اهتارافرخ

 ةوزغ ىف مهردغ ىلإ عجار كلذ ا مكملا اذهةدش مهضعإ ركذ دقو

 حاحصالا ىف ةاروتلا كح كلذ عم هنأو ةنيدملاب نوطيم ءادعألاو بازحألا

 حلصلل اهعدتسا اهيراحن ىكل ةنيدم نم برفت نيح ) ةينثتلا رفس ىف نيرشعلا
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 ريخستلا كل نوكي اهيفىذلا ب عشلا لك ف كل تحتفو حلصلا ىلا كتباجأ ناف

 ىلا كهلإ برلا اهعفد اذاو اهرصاخل كتبراح لب كملاست مل ناو كل دبعتسيو

 لكو مناهيلاو لامطألاو ءاسنلا امأو فيسلا دحب اهروكذ عيمج برضاف كدي

 كاطعأ ىلا كئادعأ ةمينغ لك أتو كسفنل اهمنتختف اهتمينغ لك ةنيدملا ىفام

 ندم نم تسيل ىتلا ادج كنم ةديعبلا ندملا ميمجحب لعفت اذكه كهلإ برا

 الف ابيصت كهلإ برا كيطعب ىتلا بوعقلا ءالؤه ندم امأو ممآلا ءالؤم

 ( ام ةمسن اهنم قبتست
 ىف ملا ةدش هب غوسن ةاروتلا ىف ديدشلا كلا اذهلو انلام يكتلو

 قالطا ىلع هب ورحىف يبنلا ىرج دقو هكحمال.ساللو اهكحةاروتلاو ةظيرق ىب

 بضغلا نأب مزجأ نأ ميطتسأ ىلاوكةظيرقىنب ادعام ءادفلا وأ نملاب ىرسآلا

 اواماعي نأ هدحو ىضتقا ىذلا وه نكي مل بازحالا ةوزغ ىف اولعف ام مهيلع

 , مدقمهدنع حفصلاو دحلا اذه ىلا مالسالا ىف رثوتال بضخلا ةوقف ةدشلا هذهب

 رثك أ مالسالان وئوانياوناكوريضنلا ىبو عاقتيق ىب نع هللا حفص دقو اهيلع
 مهيف كحلا اذه نمادب دمي مل هللا لور نأ ةقيقحلا امئاو ةظيرق ىنب نم

 :ةيئالا بابس الل

 لف مهلاومأو مهسفتأب مهيلع نمو ريضنلا ىنب نع جهلبق حفص هنأ 412

 مو هيلع مه وبلاف برعلا لئابق ىلا اوبهذ لب هب قيلي ا حفصلا اذه اولباقي

 اهيلا عوجرا مهتلواحم ىف اورذعي ىتح مهراد اهنم اوجرخأ ىلا رادلا نكت

 مهنأل اهنم مهوجرخأ برعلا رايد ىه امباو انرصع دوبي ضعب كلذ لواحي اك

 ابملاع وجرلا اولواحمي الواهريغ نع اوثحبي نا مهيلع ناكف مهراوج اونسحي ل

 نيدو مهنيد نع مملأسف شرق ىلا اوبهذ اميح ريضنلا ىتب ءامحز نأ 2؟»

 نومهزب ىذلا ديحوتلا ىلا وعدي هنأ نوملعي .مهو هنيد ىلع اهنيد اواضف دمح



 سا ؛5 ب

 1 برعلا رشم نم ارش اوناكو مهنيد نع كلذب اودتراف هيلأ نوعدلب مهنأ

 نع اًضِيأ مهنم دادترا ةوق ىف وهو برحلا هذه ىف ملل ىلعفلا مهديببأت عب فكي

 ىتلا نيكرشملا بارحأ ع كلذ ىف مهتكراشمب ةظيرق ونب ىضر دو مهنيد

 ركن اودعتساو مهموصح ىف مهعم مهواخدأ بازحألا بهذ الق اهوعمج

 يهنأ ىلو كلرشلا لهأ دييأتو .ةهعلا شنت نم اولعفام ىلع اومدني لو لوسرلا

 اوبامو برحلا اورآ مهنكلو مهنع حفص اعر لوسرلا ناككل كلذب اورداب

 | هجاوزأ قحو هقح ىف

 افطعاو رهظأو مهيبس دعب مهب اونتتفا سوأألا ىملسم نم اريثك نا 6*»

 مهعم هواعفام اوسنو .مهيلع اريثك

 لع يرعلا تلات اودوس أ رشوة ع مهقالطا بابسالا هذه ناكف

 | لا مهواقبتسا اذكو « مهنم:ريثك مهني ناكو ريضنلا وني لعف اكنيملسملا

 دعِل اصوصخ م مهاتتفا ةرضم هيف مهمالسا ىجريال دوهي مهو نيملسملا

 اوناك نيذلا برعلا قئانم نم مهتيافك مهنيي ناكومهيلع قباسلا مهفطع

 مقا 0 مولجأ نمىنلا مهلمحتيو مهنيب نتفلا نم اريثكنوريثي

 ٍذيفنكنم ادب هللا لوسر دجي لف ؟ دوهيلا كلوأ نم ريثكسلا ددعلا اذه مهيلأ

 هيلع كرعلا لهأ ممدعاس مهتيدوبم نع نيددن رم مهدعو مهيف لتقلا مح

 نوقحتسي مهن أكشالوهيلان وعدي مهنأ نومعزي ؛ ىذلا ديحوتلا ىلا وعدي وهو

 . ضعي كلذ مهيلع ذأ دقو فصنم ىدوهب لك دنعكملا كلذ هدحو اذهب

 ةدابع اولضفي كثنأ ىيضتلا ىنب ءاعزا.جصي ناك ام هنأ ركذو انرصع دوهي

 ا خييلاطم ىلا شيرق:مهبمت ل ولو ىمإلسالا ديحوتلا ىلع مانبمألا



 صح اوه ل

 ريح ةوزغ

 نم درب ةيئاك لع دل لغو عرازمو نوصح تاذ ةريم ةئيدم ريخ

 ابضعب الصفتم ةالث اهنوصح تناكو ماغشلا ةهج ىلإ ىبرغلا لامشلا ىف ةنيدملا

 معان) ن وصحة الث ىلع لوألا لمتشيو ( قشلاو ةبيتكلاو ةاطنلا ) ض

 ثلاثلا لمتشلو (ءىربلاو ىبَأ ) نينصح ىلع ىناثلا لمتشيو 0 2

 ظ ( ملالسلاو حيطولاو صومقلا ) وصح ةثالث ىلع
 بازحالاةوزغ فبرعلا بيلأتىف ريضنلا ىنب اوكراش دق ربيخ دوبي ناكو

 نأ ةظيرق ىنب ةوزغ دعب اوُأرف اهيلا نافطغ ءرم مهءافلح اوعقد نيذلا و

 اوعمجم نأ مشم نب مالس ميلع راشأف مهبرح اوديعتي نأ دبال نيماسملا

 مممامجز ضعب نكلو برثي ىلإ مهب اوفحزي مث ءاهتو ىرقلا ىداو دوي مهيلا

 ' نم مهنم * ناك ىذلا ديب-4اتق ىلع مهمزعب هللا لوسر ملع دقو كلذ ىف هضراع

 مفاروب مهديس كلذ ىف ارأ مهدشأ ناكو هيلع بازحألا بيلأت ىف ةكراشملا

 اهب بلقب ةلئاط ةور' هل ناكو زاجحلا لهأ رجاتب بقلملا قيقحلا ىبأ نب مالس

 فرشألا نب , بعك لتق م هلتق نم هللا لوسر هل بدتتاف ديرب كدوبيلا بولق

 نب ريسأ مويلع اولوف هل ةوادع مهداز كلذ.نكلو هدعب نوءدهم هموق لعل

 مبعجأف نافطغ ىلإ ريسأ ىلبق دحأ هعنبم) ملام دمحمب عصأس : مهل لاقف مازر

 هليمتمل رابعتالا نم نيثالث ىف ةحاور نب هللا دبع هللا لوسر هل لسراف « هبل

 مالسي اهلهأ يعيف ربح ىلع هلا لوسر هيلوي نأو هيلع كلذ اوضرعف حلصلا
 قيرطلاب ناك املف ايدوهي .نيثالث ىف ةنيدملا ىلا مهعم ج رخو كلذ ىلا باجأف

 هواتقف هيلع هللا مهناعأف هعم .رمو هللا ديعي ردغلا دارأو لعفام ىلع مدن

 خيرات + ٠١
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 ردغلا الإ ثعس ل هللا دبع نأ ان رضع ذوهم ضع معزيو . هعم نيذلا نيثالثلاو

 عفا دأ ا عم لعفام لثم هللا لوسر هب لعفل اديحص كلذ ناكولو نيم

 دوبي ةلماعم عبلماعي الأوربيخ دوبي ةملاسم ةقيقح ديوب هللا لوسر ناكدقو

 مهلثم هوضقتف هعم دبعب اوطيترا دق اون وكيل مهنأ رهاظلا نآل برثي

 لا كاسألا 4 فان قسدرعل مهنع كلذ دعب هللا لوسر تكس دقو

 انوش 8 ةيبيدحلا ملص دعب ةعباسلا ةنسلا ف كلذ هل ًايبت دقو « مهوزغ

 ايرقاحتف هللا ٌمدعوفةرمع نودب ع وجرا من :رمنيهسملا سوفت ىف هب لصح

 - ,واق فام لعفةر <شلا تحت كن وعباس ذإ نيئم ملا ن رع هللا ىضر دققل)ه مهيض ر

 ملوسرلانأ انرسهعدوبي ضعب معزيو ( ابيرق احتف مهباث و مييلع ةنيكسلالزئاف

 رييخ دوبي برح نم نكمتيل الإ حاصلا اذه اهيلع ضرعيو شرق ىلا بهذي

 ناك حاصلا اذه نأ انك 3: فلو ىرحأ ةبهنوم طل هرعت نك ة[ دوك

 انشيوف نأ ىرو تداولا نينو لما سوست 3 ىلا ها رقاأل انلاذ

 ةززغ لآ عرخت 1 ا4إ ىلا ةندللا ةوره رع تفرصلا هج ةورق دع

 تفرصتأل صحام ايف بازحاللو اط لصح اماف دوبيلا ضيرحش الإ بازحالا

 موزغن نآلا ) كلذ ىف اهبقعش ال وسر لاق ىتح تناك امن رثك أ كلذ نع ابسفت

 لبقابتهلاصم ىلع هلم# شيرق ةهج نم ايش ىشخي لذ نكي ملف ( اننووي الو

 ةلارعا و ةرتفع كوام ةيتاكمب ةيبيدحلا و دعب لغتشا دقلو رييخ دوبي وزغ

 كرو اهب ردابل اهل كلذ لك ربدي ناكولو ربيخ ةوزغ لبق 5 اضعل بتاكف
 هرصعكوام ضعي بضغ هيلع زيهم دق ىدلا رمألا كلذ

 ةرجبلل ةعباسا| ةنسلا نه مزللا ىف رييخ ةوزغ ىلإ هللا لوادر جرخ دقو

 مهل نذأيل اهنع اومناخت نيذلا ءاجو ةيبيدملا ىف هعم ناك نم الإ ا جرخي لو

 نوصحن أدب واهعانغ نم اعيش اوذخأي الو داهجلا ىف ةبغر.اوجرخي نأ - نذأف
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 ىف نيلسملا نم رثك تيسأو هل ٌمراصح لاطف معان نصح اهنم رصاحف ةاطناا

 كلاب رم اف يهيف كلذ رثؤي لف ممل اباهرإ مهليخم مطفي هللا لوسر 5201001

 لاقف هللا لوسر ىلا هب اوراسف نصحلا لهأ نم ادحاو اورسأ مث ليختلا نع

 ميكردأ نيمملا اذه لهأ نأ محاجن هيف رمأ ىلع كلدأ قومتنمأ نا : مه

 ملاتقل نوجرخيسو قشاا نصح ىلإ مثدالواب نوثعس مبتكرت دقو لالملا

 تابايدو قينجتمهيف تيب ىلع كلدأ ىلاف ادغ نصحلا اذه كياع حتف اذاف ادغ

 ىف هللا لوسر ىطعأف نوصملا ةيقب حتف اهب مكياع لهسي فويهر عوردو

 ىدبأ نأ دعا نصحلا اذه هدب ىلع هللا حتفف هنع هللا ىضر ىلعل برملا ةءاردغلا

 نوم ا ةش ةهدعن تعباتتو هب فررعم وهام لات 2 ةلوطباا بتررضصض نم

 لك تحتف دقو اهيلع ىدوبيلا كلذ محلد ىتلا تال"آلا اهراص - ىف اول ىتماو

 نأ ىلع حلصلا ابلهأ باط دقف ملالسلاو حيطولا ىنصح ادعام ةونع نومصملا

 مثاقبأ هنكلو حاصلا ىلا هللا لوسر مهباجأف مهمرارذب ربيخ نهد نم وحرم

 ءادق مهنم لمقو نيماسلأل اهراع فصل اؤطعن نأ ىلغ رييخ دوبي رك قبأو

 اهدرقهنم اهوبلطف متاغملا ىق ةاروتلا نم فئاجص تناكو مهدارذو مهئاسن

 ةلماعملا :جذه هللا لوسر موامأع اناو . ثدنع نسح عقو كلذل ناكف ىحيسملا

 .دتعلا ام 8 هوضقت دهع "لد _ مل مهنآأل ةظيرق ىبب اماثمب لماعي مل ىتلا

 7 ايلا ؟ءاسإ تدتشا 35 هيلأ مهتءاسإ

 ةدقحا ىزخم اويهذو برعلا دالب ف دوببلا نأش رييخ ةوزغل ىبتناو

 ومعنيل م,تلابج ىف أوس نأ نوديرب اوناكو نيدلا اذهب مهضوبنل مويلع

 مدالب قحب اوموقيل ميضوبتب اوريسي نأ مهيلع ناكو مدالب تاريخب مدحو



 د !غرمكدل

 ىزخ وهو ىسايسلا ىزلما اذه نم دشأ ىنيد ىزخي اًضيأ اوبهذ دقو مهيلع

 ةنيدملا قفانم نم اباهأ اوداوف مالسالا ديحوت ىلع نيكرشملا ةينثو راثيإ

 شيرق نم اهبابرأ عم مالسالا ديحوت ىلع تافلاخلا اودقع م ٌمثرما لوأ ىف

 ديحوتلا كلاذىلع ةينثواا اهيفاواضفىتلا ةءذدلا ىوتفلاب كلذ اومتخو مثريغو

 نواب | تاو رع
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 نم ماقال ىذلا ديدشلا ءادعلا اذه هرصع 520 م هلل لوسر قالب /

 مهي ةوبيل دوبيلا بصعت غلبم مهن ارصتل مهبصعت غلبي ال ىراصنلا» دوببلا

 ةيسنإلاو نبدلا ىتيحان نم نيعفادب مهتيدوبيل نوبصعتي دوبيلا نآل كلذو

 نكي لف ةريثك بوعش ابيف متم ناكف ةيئارسصنلا امأ مهب ةصاخ تناك اهنأل

 ىراصنلا نأب ىلاعت هللا دبش دقو طقف نيدلا ةيحان نم الإ اطل اهلهأ بصعت

 اونمآ نيذلل ةوادع سانلا دشأ كثدجتل ) دوبيلا نم نيماسملل ةدوم برقأ

 انإ اولاق نيدلا !ونمآ نيذلل ةدوم موبرقأ ندجتلو اوكرشأ نيذلاو دوبيلا
 ممرثك أو هللا وسر ةايحى مهضعب اماوف أهلا نيد ف ىراصنلا لخددقو( ىراصن

 هتايح ىف مهنم مسي 0 نمو نيدشارا ءافلخلا دبع ىلع ممدالب حتفو هناقو دعب

 نارمن ىراصت نم نادملا دبع وني مونم لسأ نمبو « مهلاسف مرتك هملاس

 هيلع دفوو اؤماسأف مالسالا ىلا مامدف ةيرس ى ديلولا نيدلاخ مهيلا لسرأ

 : ةيدرأ ميلعو دجسملا اواخدف ًابكاز نيتس.ىق.دفو' ريغ نازجت ىرابصت نم
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 لبقو طسبلالبقي ملف هل ةيده اهب اوءاج حوسم ليثاع اهيف طسب مهعمو ريرملا

 اذهو سدقملا تيب نيليقتسم دحسملا ىف اولصف مهتالص تقو ءاج مث حومملا

 اوضرو اوبأف مالسالاىلا مادف « هيفئيد مالسالا كراشيال ىالسإ حماست

 مونم اهلبقف ةيزحلا ءاطعاب

 يباكلا ةيحد عم هيلا هلسرأ باتكى مالسالا ىلا مورلا رصيق امد دقو

 م ىرسك هقزم مب اتكلا قزعي لو اليمج ادر ةيحد در هنكلو مسي لف

 ةرحبلاةسااسلا ةنملا ف كلذ ناكو ًاضيأ اليمج ادر درو ملسي لف ةشبملا ىشاجح اد

 سقوقملا امد مث « هتياعر ىفو هدنع نولازي ال نيماسملا نم ةشدحلا ورجابمو

 مسي م هنكلو ةيطبقلا ةيرام ابيف ايادبب هلوسر درف رمعم ريمأ

 امأف  ةنساسغلا نم قشمدو ىرمعب لهأ الإ لوسرلا ةباجإ ءىسب و

 لاقف ؟ ديرت نيأ : هل لاقف ىتاسغلا وره“ نب ليبحرش هلباقف ىرسدد ىلا هلوسر

 « هقنع تبرضف هب رمأف « معن لاقف ؟ دم لسر نم كلعل : هل لاقف « ماعلا

 ىكلم عزي نم : لاقو هأرق نيح هباتك اهريمأ رف قشمد ىلا هلوسرامأو

 كلذ ىف مورلا رصيق نذأتساو نيماسملا برحل ًاشيج لسريل دعتساو ؟ ىتم

 سرفلا رهق نإ اهترايز رذن ناك هنآل ايليإ هل ءيبي نأب هرمأو هنع هفرصف

 ى ةيرس ةرجبلل ةنماثلا ةنملا ىف هللا لوسر لسرأف . مهنم ماغلا درتساو

 نإ مهل لاقو ةثراح نب ديز مهيلع رمأو هلوسر لتق نم صاصقلا فالآ ةثالث

 اهف ناكو ةحاور نب هللا دبعف بيصأ ناف بلاط ىنأ نب رفعج ريمآلا» بيبمأ

 اهيف نودجتسو ماشلاب كودعو هلل ودع اواتاقف هللا مساب ارزغا ) هب اصر
 الو. اريغضالو ةأرما ادلتفت الو مط اوضرعتت الف نيلزتعم عماوصلا ىف الاجر

 بورحلا يف فرعت تناك ام اباصو هذهو (ءانب اومدهت الو ارجش اوعطقت
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 يبنلا لوسر لتقم (1) ةتؤكم اولصو ىتح اوراسف قاتم هدبع ىلا ةيرشبلا

 ملو ثواتاقف برعلاو مورلا نم ىمحم ال اعوج انيق اودجروف قرم لهأ لإ

 ذخأف ؛ لتق ىتح لتاقف رفعح هتيار ذخأف «© لتق ىت> ديز لئاقو مهوبهري

 نمىدبأفدي اولا نب دلاخ ريمأت ىلع شيملا قفتاف ©« لتق ىتح لتاقف هللا ديع هتبار

 ريثكلا ددعلا كلذ نم ريغصلا شيملا اذه ذاقنإ هب هنكمأ ام ةيبرحلا 7

 ةرسيم ةنيملاو ةقام ةمدقملاو ةمدقم ةقاسلا لع ركسعلا بيترت لاف
 ذخأ م اويعرف ددم مهءاج نيماسملا نأ ءادعألا .:رظف ةنميم ل 7

 مهرج نأ ءادعألا فاخ ىت>مايأةدعتاذ ىف مهثوانيو ءارولا ىلا مهب عجوي

 متعو هيلع ىثأف هشيم هللالوسر ىلا مجرو هنع اوعطقتاف ءارحصلا بأق ىلا

 ىلا هترجد نم ًابيرق عجر دق رفعج ناكو هعم لتق نمو رفعج باصم هيلع

 ىدتعا اذكعو . نود دشأ هيلع ىبنلا ترك نربيخ ةوزغ دعب ةشبجلا

 نيب بورملا اذهب تعباتتو مهمبرح ىلا مهورجو نيماسملا ىلع ماشلا ىراصت

 ناآلا ىلا نيماسملاو ىراصنلا

 كوت ةورغ

 غاب دقو ؛ ةراعلا نم ةيلاخ اضرأ تناكو ةنيدأاو ماشأأ نيب نئارأ كورت

 هوزغ ديرت ةميظع ًاعوجج هل اوعج برعلأو مورلا ىراصن تأ هللا لوسر
 نوبحيف راقلا تبام دقر رألا ةدش ىف مهو مهيلا جورحلا ىلا سانلا امدف
 لقثف بدملاو ةرسعلا لصف برعلا دالب ىف فيمصلاو مهلالظ 1 مهراع ى ماقللا

 * شويج ةرألا هذهىف نوإراحيس مهو برحلا هل ويب لا. نيملسملا نم ريدك ىلع

 ثْخ 6م رصعلا كلذ ىف س رفا ةلود عم نضر مستقت ىلا ةيمورلا ةلودلا

 ماشلا فراشم ىهو كركلا نم ةسرف ةيرق 0(



 هه د

 لثم مظعأ مل نافع نب نامع برضو نيرسعملا زيه ىلع نيرسوملا هللا لوسر

 اهسالحأب ريعب ةئاماقو رايد فالآ ةرشع هللا لوسر) مدقف عربتلا ىف

 ضار ىلاف ناّْع نع ضرا مهلا : هللا لوسر لاف ؛ [سرف نيس اهباتتأو

 نب رم امبعبتو كلمي ام لكتناكو مهرد فال ةعبرأب ركب وأ هعبشو 6 هنع

 ام لكب ءاسنلا تلسرأف عربتلا ىف ءاسنلاو لاجرلا ىرابتو هلام فصني باطملا

 مهرقنتسإ برعلا ل ئابقو ةكم ىلا هللا لوسر ثعبو « نويلح نم هيلع نردقي

 فلخنو ةرجبلل ةعساتلا ةئسلا ىف مهم راسف ًافلأ نوثالث هل عمتجا ىتح كلذل

 رفصصالا ىنب دمح وزغي : ىبأ نب لادبع لقو بارعاللا شعبو تروقتانملا

 بعللا هعم رفبسالا ىن لاتق نأ دمت بسحب ديعدلا كبلاو رخلاو لاحلا دهج عم

 كوبت هللا لوسر لصو اماف . لابحلا ىف نين رقم هباحصأ ىلا رظنأ تاكل هللا

 انحوب اهمانثأ ىف هءاج امايأ كانه ماقأف اهب مورلا شيج نم ادحأ دي مل

 راشتسا مث ةيزجلا ىلع هوملاصف ةيحانلا كلت ىراصن نم هريغو لأ بحاص

 نم ميعزفأ ام ىنتكيو عجرلا نأ رمع هيلع را ثأف كوبت ةزواجم ىف هباحصأ

 ىلا مجرف مهدالب لخاد نيماسأاب رطاخي الأو يقرأ نم هوندو - هحورخ

 م . 5

 هتاوزغ رخآ ةوزغلا هده تناكو ةنيدملا

ام ىلع اهيف نيقفانملا خيوو ةءارب ةروس ىف كوبت ثداوح هلا سق دقو
 

 لوسر هيلع لصف ىلأ نب هللا دبع مهسيئر ةنسلا هذه ىف تام دقو مهنم ادب

 هل ناك امل حرزملا بواقل اةيلأتو هنبا هللا دبع بلقل ًابييطت هتزانج ميشو هلل

 نم :هآر امل هقاقت نع اذه دعب ئيققانملا نم ريثك عْزن دقؤ مهيف ةناكملا نم

 نع كلذ دعب هللا هأهم م هثوم دعب ىبَأ نبا عم هللا لوسر قالخأ مرك

 ىف هرثأ ًانعيأ اذهل ناكو ءعاا نبا ىلع هتالص ىلع هبئاعو نيقفانملا ىلع ةالبملا



 الع 168

 مول هرهاظ ىف وبف هنم ىلا نبا مرحي ل ام اومرحي الثل مهقافت نع مهعالقإ

 لوسر طظفاح اذكهو 4 هنم مهتحاسصم دارتو هب نودوصقملا مهو هللا لوسر

 هلعف ام هنم نيأف نيتفانملا كئوأ ىف هراصنأ راوج قح ىلع ةياهنلا ىلا هللا

 ؟ مهراوجو هراوج وج ىف دوبيلا

 عادولا ةجح

 عمجج هعمر ةرحطلا نم ةرشاعلا ةنسلا ىف ةجملا كالت ىلا هللا لوسر جرخ

 ةفرع مو. اهبطخىتلا ةحءاجلا اهتبطخم ةحملا هذه زاتعو الأ نيعست غلبي مظع
 مل نيب مث عادولا ةحح اذهب تيمسف هلجأ وندب ثرعشأو سانلا اهيف عدوف

 « مالسالا ماكحأ نم اريثكن يبو هياهاجلا ناعش نم اريثك لطبأو موكسانم
 : هيلع ءانثلاو هللا دم دعب اهيف ءام امو

 دعا ماقثأ ال ىلمل ىردأ ال ىلا ؛ كل نيبأ نيم اوعهتإ سانلا اهيأ

 مارح كسيلع ملاومأو مءامد نا سانلا اهيأ . اذه ىنقوم ىف ء اذه اع“
 3 3 ىف « اذه كرهش ف ا ةمرحك ؛ ( مير اوقلت نأ ىلإ

 تناك نه - تغلب دقو - <لامعأ نع ملاسيف : مير نوقلتس منإر

 نكلو « عوضوم ابر 5 ناو . اهيلع نمتئا نم ىلا اهدؤيلف ةنامأ هدنع
 نإو «ابر ال هنأ هللا ىذق « نوملظت الو نوماظت ال ىلا ومأ سوؤر كل

 عوضوم ةيلهاجلا ىف مد لك نار . هلكع وضوم بلطملا دبع نب سابعلا ابر
 نم لوأ وهف « بلطملا دبع نب ثراملا نب ةعيبر مد مضأ مكئامد لوأ نإو
٠ 

 ةيلهاجلا ءامدنم هب ادبأ

 امام هنولمي او رك نيذلا هب لضي رفكلا يف ةدايز ءيسنلا نا : سانلا اهبأ



 دس 1م“

 دقنامزلا ناو « هللا لحأ ام اومرحيو هللا مرحا٠ ةدع اوئطاويل اماع هنومرحيو

 هللا دنع روبشلا ةدع نإو « ضرالاو تاومسلا هللا قلخ موي هتئيبك رادتسا

 ةدعقلا وذ ) درف دحاوو تايلاوتم ةثالث : مرح ةعبرأ اهنم ارهش رشع انثا

 (نايعشو ىدامج نيب ىذلا يضم بجرو ةئملا وذو

 : اح مكيلع نطو « اقح كئاسن ىلع مكل ناف : سانلا ابيأ دعب امأ

 ةشحافب نيتأي الأ نييلعو « هنوهركت ادحأ شرف نئطوي الأ نييلع كل

 نهوب رضتومجاضملا ف نهو رجم نأ مل نذأ دق هللا ناف ناعف ناف  ةنيبم

 اوصوتساو ؛ فورعملاب نموسكو نهقزر نهلف نيهتنا ناف ؛ حربم ريغ ابرض
 نهومعذخأ اع كنإو ؛ ائيش نسفتأأل نككعالناوع كدنع نهماف اريخ ءاسنلاب

 هللا تالكب نهجؤرف مللحتساو « هللا ةنامأب

 زوجت الو + ثاريملا نم هبيصن ثراو لكل ممق دق هللا نا : سانلا اهيأ

 رهاعللو شارفلادلولاو< ثلثلا نم رثك أ ىف ةيصو زوم الو « هتيصو ثراول

 ةكتالملاو هللا ةتعل هيلعف ةللاوم نيك لوقا وأ هنا غلا ىععدا نم « رجملا
 هللا ةمحرو يلع مالسلاو « لدع الو فرص هنم لبقال « نيعججأ سانلأو

 هتافوو مالسلاو ةالصلا هيلع هض رم

 ةرجبللةرشعةيداحلا ةنسلا نم رفبص نم رشع نماثلا ىف هللا لوسر ج رخ

 ىلع سلخ ىمح هتباصأو ىكتشاف عجر مث هلهآل رفختساف ليللا فنصت عيقبلا ىلأ

 نيبو ايندلا ةرهز هيتوثي نأ نيب هلا هريخ ادْنع نإ ) لاق اف ناكو ةرم ريثملا ٠
 انئاباب كانيدف هللا لوسراي : لاقو ركب وبأ ىبف ( هدنعام راتخاف هدنع ام

 تنك وافركب وبأ هلامو هتبحصص يف ىلع سانلا نمأ نا : ُهّيكَم لاقف « انتابمأو .



- 

 ةذوخ دجسملا ىف قيبال مالسالا ةوخا نكلو ركب ابأ تذخنال اليلخ اذختم

 ضرعينأ هءاسن نذأتساف ضرملا هيلع دتشا مث « ركب ىبأ ةخوخ الإ تدس الإ

 نوماسملا اميِبو . مهب لصي ناكسف سانلاب ىلصي نأ ركب ابأ رمأو ةشئاع دنع

 ةنس هينوي م -- لوألا عيبر ربش نم 1" ) نينثالا موي نم رجفلا ةالص ىف

 هتريسو مهيلا رظنف ةشئاع ةرحح فجس فشك دق هللا لوسوب اذإ ( م 8

 صكنف كحضي مسبتف مهتقرفت نم ناك ام دعب مرتفلأو مهتالص ىف مهتئيه

 ةالصلا ديري هنأ نظو سانلا هللا لوسر ميل هفلخ ىذلا فصلا ىلا ركب وبأ

 مهتالص اومتيذا مهيلا راشأف مهتالص ىف نونتتفي اوداك ىتح نوماسملا حرفو .

 عزل هالوع قحل ىتح مويلا اذه ىحض ىنأب لو رتسلا ىخرأو ةرجملا لخدو
 قحمبلبقممألاكردأ ام مهيبن ىف ولغلا نم مهكردي داكو ع زج دشأ نوماسملا

 هللا لوسر تام لوقي نم دعوتو هس لس وهام لقعلا نم وهو رمح نإ

 ىناهللاو ةليل نيعبرأ هموق نع ثبلف ىسوم ىلا لسرأ اكديلا لسرأ امنا : لاقو

 قرفلا ا اذه وحن ىف مقودقو“ مبلجرأو لاحر قدا عطقن نأ وجرال .

 لزانمف حنسلاب ايئاغ ركب وأ ناكو . رظتنملا مامالاب نولوقي نيذلا ةيمالسالا
 ممل لاقو مهغمخل لاملا هذه ىف نيماسملا دجوو مجرف ج رزملا نب ثراحلا ىب

 ىح هللا ناف هللا دبعي ناك نمو تام دق ادغ ناف ادم دبعي ناك نم الأ

 الإ دمح امو ) هلوقو ( نوتيم مهناو تيم كنا ) ىلاعت هلوق التو « تومال :

 نمو مياقعأ .ىلع متبلقتا لتق وأ تام نافأ لسرلا هلبق نم تاخ دق لوسر

 نوماسملا ًادبف( نيركأشلا هللا ىزجي سو ائيش هللا رضي نلف هيبقع ىلع بلقني

 نم اوبتنا ىتح ءاعبرالا ةليل ىلا هتبب ىف هيلو ثكمو . مهتشهد مهنع تلازو

 نولي .نيعباتتم الاسرا هيلع سانلا لخدو نفكو لسغف مهيلع ةفيلخن ةماقإ



 هه ؟١ةههادس

 ملب دقو هيف نفدف ةفئاع ةرجح ىف دحل هل رفح مث « دحأ مهم كي ملو هيلع

 قخاي ملو هتلاسر غلبي نيرشعو اثالث اهنم ىذق ةنس نيدو ثالث نم اوحت

 ىهو هيلع تازنأ ةروس رخآ ىف كلذ نلعأو هنيد هل متأ نأ دعب الا هالوع

 مل تيضرو ىتسن ميلع تمقأو كنيد كل تاك أ مويلا ) ةدئاملا ةروس

 ( انيد مالسالا

 برعلا ةأيح ف مالسالا 00

 مظني نيد نم ممآلا تاموقم لكم هصقني مالسالا لبق برعلا ناك

 مدارفأ ال عضخي ةموكح نمو 4 ضع عم مهضعل ةقالعو مهبد عم ميتقالع

 مل قفحتف 4 هداعمو مهشاعم اوف مل لفكتو مهتاك عمجتف مبلئابقو

 نيد ةدجلاو نا ىنلا ةانو دنع هذ اوكذفاو تاموقملا هذه لك مال سالاب

 مو ةيئارمدنلا وأ ةيدوهيلاب نيدت ةليلق تاعاجح الإ اهنيب سيلو هب اهروبج

 نيذللا نيساسألانيذه ىلع اهءانب مالسالا ماقأ دقو مهنيب ام رثأ كرشلل قبي

 هللاب نايالاو < ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ) اهلبق ةمأ هيلع نبت ل

 نور سانلل تح نأ ةمأ ريح منك ) ممآلا ريخ امهب اهلعحو ( هدحو

 ناكل باتكلا لهأ 2 وأو هللاب نونئمؤكو نكسسملا نع نوبنتو فورمملاب

 قاعتي لوألا ساسألاو ( نوقسافلا ةرثكحأو نونمؤملا مهنم محل اريخ

 مالسالا عئارشلكو ةينيدلا مهتايحب قلعتي ىلاثلا ساسألاو ةيسايسلا مهمايحب

 تادابعلامسق : نيمسق ىلا امهيلا رظنلاب مسقنتو نيساسألا نيذه تحن ىوطنت

 مهضعب ةقالع مظشي ىذلا تالماعملا مسقو < مهبر عم مةقالع مظني ىذلا

 : ع . صضعل م

 قلعتبامت اهعيرشت ىف هانز ؟ذ ام كلذ نم 7 مالسالا عرش دقو



 -اهوكشسم

 ةكم ىف عرش امم رثك أ ةئيدملا ف عرشو هدياقعو نيدلا لوصأب هرثكحأ

 اهوحنو ع ويل نم اهيحانم فلتختو اهتاعوضوم بعشتت ىتاا ع ورفلاب هقااعتل

 كلذ نم مل ناكو . اهعاونأ نم كلذ ريغ لا دودجو ةخكن او تيراوم لإ

 قرا باوبأ مهمامأ حتفيو ةرخآلاو ايندلا ةداعس م لفكي لماكع رش

 : مهيف هراثثآ مظعأ ىه هذلهو . ضوهنلاو

 اهمولعو ديحوتلا ةديقع تيبثتو اههافارخو ةيبرعلا ةينثولا ىلع ءاضقلاا )١(

 مولع ىلا اهتدهو لوقعلا تءاضتساو ناهذالا اهب ترائتسا ىلا ةحيحبملا

 ابفراعمو ايندلا

 ةيساوس اوحبصأف باسنألاو قوقحلاو نيدلاف دارفألا نيب ةيوستلا (؟)

 لدعلا حبصأو ملاصلا لمعلاب الإ رخآلا ىلع ةدحأل لضف ال طشملا ناتسأك

 ةيعرلا لبق ىعارلا ىفو ريقلا لبق مظعاا ىف اذفان

 ءاخإ لظ ىف ةدحاو ةمأ ميلا لعجو لئابقلا نيب تايبصعلا ةلازإ ()

 ءادعلا تلاكم ةفلألاو ةبحلا تاحو ةيلرعلا بورحلا تاطبف لماش مام

 . ةقرفلاو

 لصت ال ىتاا ةلوبقملا اهدودح ىف ةماعلا رومآلا ىلوتب نمل ةعاطلا ( 5 )

 كلذب ىضقو هيلع ةمالا نم ةباقر نم ولملاو 1 احلل عونملا دح ىلا

 ةطلس ىري الو « هسف كلم اهيف ىلرع لكح ناك ىتا ىفونفلا ىلع

 . هريغل هيلع

 ىم ام كرو هب رمأ امب لمعلاو رومألا ميج ىف ىلاعت هللا ةبقارم (6)
 نع ىهنلاو فورعملاب رمالا :رم هب مهبلاط امب ةمالا دارفأ لك مايقو هنع

 1 ركبنلا



 لس ماب اس

 ضب ىذلا نيدلاب اهزازتعاو ةمالا دارذأ ىف ةيونعملا ىوقلا عامترا (1)

 « لهأو لامو سن نم كلمت ام لكب هلييس ىف اهتئابتساو ضوبنلا اذه اهب

 ردع ةعساولا تاحوتفلا رده هيأ تاصوام اهل حاتأ ىذلا وه رالا اذهو

 ناطاسلا ةوق نم ابل ام اهل نكي ل ممأ ىلع هب تءاغتو نيدشارلا ءافلخلا

 ةييعارزلاو ةيعانصلا لئاسولاو ةيلرحلا تال“آلا ةمظعو لاجرلا ةربكو

 ٠ ةيلاملاو

 قنيدشارلا ,افاذخلا م

 ىف ايلا مضن نأ ةفالملا ىنعم نيبن نأ اندرأ اذا بحي : ةفالخلا )١(

 ابيناعم ددحمو ةئالثلا ظافلالا نيب قردلا نيبنل ( كلملاو ةمامالا ) ًاضيأ كلذ

 ةمالا نيب لوبقو بامياب دقع ةفالطاف . ديدحتلا ماع نألا ىلا ددح ل ىتلا

 ةلكولا دقع عون نه ىبف « اهايندو اهنيد ىف اهرمأ ةيالول هراتخم ىرمو

 نه دقعلاو للا لهأ ةروشم كلذ ىف هيلع لوعملاو ةروشملاب الإ موقت الو

 كلذ ىف فالملا ىلع دلب لك للهأ نه وأ هفيلظا ابيف موقي ىتلا دليلا

 ما قرف لا وريذع ىميرلا ةقلشا راش فان ل لاما لاق

 دلييسجح . ةروعلا

 معأ ىو ؛ كَم ىنلا ن نع ةباين ايندلاو نيردلا زمأ ىف ةماع ةساير ةمامالاو

 ريمأ ظنت مامالا ظفل فداريو ىتآآلا كاملا عم موقت دق ا_منال ةفالطا نم

 سصخش بمن الا عرشلا ىف ابنم دص#. الذ ةودقا| ةغللا ىف ةمامالاو نينم وَلا

 اكلم وأ ناك ةفيلخ مهتلكهيلا عم هيلا عمتجتو نوملسملا هب ىدتقي

 ىف دقملاو لملا لهأ نم ةعبب ىلع فقوتي 0 ماع كح كلللاو



 بجباةهرادسب

 ىذلاو ةفيلخ نوكحي الو نينمؤملل اريمأو امامإ نوكي كلملاف « ةمالا

 لصفتو اهتلك اهيلا عمتجت ىتلا ةمامالا كلذ نم هب مرقت نأ ةمالا ىلع بمب

 تجرخ اهب مق كلمىف ولو ةمامالا اهيف تققحت اذإو اهايندو اهنيد رومأ ىف

 نآرقلا ىف لداعلا كلملا حدم دقو ةفالخلاك مالسالا ىف زئاح كلملاف اهمنإ نم

 نيل داعلا كواما نم ريثك نأشإ هيف هونو ميركلا

 كسلا لكش نييعتب مالسالا نعي مما السالا ىف ملا ناكرأ اول

 فقالتخاب فلتخي امم اذه نآل كاملا وأ ةفالطلا اا هناك نيكل

 نايبب ىنع امنا وطاح مناليام نمز اك ىف هنم اورانخيل هك ةف ناكملاو نامزلا

 لدعلا اطوأ:ناكرأ ةثالث ىمو هيف كما نعرف نأ بجي ىتلا ناكرالا

 نيب مكح اذاو اهلهأ ىلا تانامالا اودؤت نأ عرمأي قانا ) ) كاملا بناج نم

 نيذلا ابيأي ) نيموك ذا بناج نم ةعاطلا اويناثو (لدسلاب اوكحم نا سانلا

 نيك الا نيبىروشلا اهثلاثو.(كنمرمالا وأ ولوسرلااوعيطأ هللا وعيطأاونمآ

 بلطت الو. ( مهنيب قروش مثرمأو) ( ىمآلا ف ٌمدواشو ) نيموكحملاو

 اهرمعأ اهب مثيل امهعم تعسضو اماو ةعاطلا بلطتو لدعلا باطي اك ىروشلا

 ةيضار ةماآلا تمادام اهنلع هتحص فقوتت ١و مسملا حص اهنودب اققحت اذاف

 اهيف حمماستت نأ اطو اهقح نم ىروشلاف هيلا ةتئمطم هب

 هيام هللا لوسر ةافو دعب ن وملسملا ممقتا : ةفالخلا لكش مرايتخا (*)

 لهأ نمراصن الل مهكح نوكي نأ اطوأ : ماسقأ ةثالث ىلع مهكح لكش ىف
 نأ اومندقو مهب الإ رمألا اذه رهظي لو لوسرلا اورصن نيذلا مادو

 رومأ نم أرمأهبرا هلمعب ىغتس نأ حصبإال ناسنالا ناو هللا دنع هرجأ هل كلذ

 هدرفركب وبا مهل لاق اذهلو هل هلمعب هير بلطيو اهل هلمعب اهبلطي اماو هايند



 _ اهوا

 ءىلا ىف انؤاكرشو نيدلا ىف انناوخا راصنالا منأو نورجاهملا ىحنف ) مويلع

 ف نوك نأ اييناثو (اريخ هللا ك از 5 متيساوو ميوأ ودعلا لع انراضقاو

 مطل الإ نيدتال برعلا نآلو يبالا موق مآل مهنيب نم دحأو هل راتخي شيرق

 نيدنال برعلاتناك امناو كلا ةحص ىف هنم دبال ىذلا ةعاطلا نكر وه اذهو

 ةوق نم ناك املو مالسالاو ةيلهاجلا ىف مهنيب نأشلا نم اهل ناكامل شيرعت الإ

 ىلع برعلا ةريز> ىف تناك ىتلا ةبرعتسملا برعلا نم مهيلا فلي نعي مهتيبصع
 محل نكي مل نيذلا نييئاطحتلا نم اوناكف راصنالا امأو ةبلاغلا ىه دهعلا كلذ

 جرزألا نوسفاني مرنم س وألا ناكو نييناندعلا لثم دبعلا كلذ ىف نأشلا نم

 وبف تايبصعلا هذه براح اذإ مالسالاو سوألا نوسفاني جرزملا تاكا

 ققحتتالأباهتاعارصمدعىفررض كانه ناك اذإ كلذ لثم ىف اهتاعارم ىف عنميال

 تناكو ةيلهاجلاب دبع وثيدح برعلا ناكو اهنم كسلا ىف دبال ىتلا ةعاطلا

 ةاعارم لثم ةيبصعلا هذه ةاعارم نأ كشاالو موني اهنأش ابل لازيال ةيبصعلا

 محلا نأ كلذ لجأ نم نودلخ نبا ىأر دقو . اننامز ىف ةيرثك آلا بناج

 نأ بجي ةمآلا نأ روهمجلا ىأرو ةيبصعلا هذه تدقف اذإ شيرق ريغ ىف حصي

 كلذ عم ىور هنكلو ( شيرق نم ةعألا ) هوور ثيدل شيرق نم اونوكي

 امو (ةبييز هسأر نأك ىشبح دبع كيلع رمأت ناو اوعيطأو اوعمسا ) اضيأ

 ى نوكي نأ بجاولاف ةثارولا بئاوش نع ديعُبلا ةفالخلا لكش وه اذه ماد

 لقتنا ٌعريغ موق ىلا ةحلصملا تاقتنا اذا كلذ ىف ةحلصملا تناك ام شيرق

 موقتال ىلا ةثارولا نم كلذ ناكل اهدحو اشيرق هب انرثأتسا ولو مييلا اهعم

 سانلا برقأ ناكو و ريم ىنلا نع ةثارولاب نوكي تأ اتلاف 58 اهيلع

 عبيلا نمو بلاط ىبَأ نب ىلع همع نباو سابعلا همحو ةمطاف هتفي هتوم ثقو هيلا



 تو15*ت

 هللا لوسر تنب ةمطافب هجاوزو مالسالاب مبيلع هقبسل ىلعب مهلك اوضر دقو

 ةفالخلا نود ةثارولا ىلع موقي ىذلا كلملا لكش وه اذهو

 ةفالخلا لكشب شيرق ىف مكحملا نوكي نأ ىلا اوبهذ نيذلا رسدتنا دقو

 نوكي نأ نيرجابملا ىلع اوحرتقا نأ دعب مهيأ نع راصنالا مجرف مريغ ىلع

 اودجو اماف هراصنأو ىلع عزان مث مهنم اولبقي لف ريمأ مهنمو ريمأ مهنم

 اهرايتخا ىف شيرق تناكو ( مهيأ ىلع موقفأو مهنع ًافرصنم سانلا روبمج

 لبق اهمكح ىف هتفثأ ام عم كلذ ىف بهذت كلملا ركش ىلع ةفالغلا لكش

 لكشي اهرومأ اهدارفأ ىلوتي اهنم ةدحاو ةرسآل اهعوضخ مدع نم مالسالا

 مالسالا ىفزئاج ريغ كلملا لكشب كسلا نأ كلذ ىف ىرأ تناك امو ابيف كوام

 نم ركنأ ةباحصلا ضعب ناك اداو هزاوج مدع ىع ليلد,هيف دجويال ل

 ىلا بلقني نأ نم هفاخي امل كلذ. ناك اعاف كلملا ىلا ةفالخعا مبراق ةيمأ ىف

 زيزعلادبعنب رميكلم نع مهلك: اوضردقو رصيقوأ ىرسك كلم لثم ملاظ كلم
 . هللاهجر نكي ملو مهنعهنمز دعب عم نيدشارا ءافلملاب هنوقحلي اوداك لب هلدعل

 مهلثم هيف نوكي ىتح مرمأ هب متأم لثع هرمأ مني ملو الدام اكلم الإ
 . دعس دنع راسنألا عمتجا ٌيبيَِم ىنلا فوت امل : ركب ابأ مرايتخا ( 5 )

 - ةنيدملاق وسلب امم دعس راد تناكو جرزحلا نم مثو ةدعاس ىنب نمةدابع نبا
 مايقللدعس رايتخا ىف ارواشتو اهيف اوعمتجاف ةدعاس ىنبل )١( ةفيقس اهدنعو

 . نيرجاهملامهعامجاغلبف هيلا موليم ىف جرزحلا لثمس وألا نكي لو نيماسملا رمأب
 : هأيهمالكب ملكتي نأ رم داراف ةديبع وب ورمعو ركب وبأ مهيفو مهيلا اوضف

 اهب نوعمتجي اوناك لل )١(



 ها ل

 ماك : مث ( كلسر ىلع) ركب وبأ هل لاقف فقوملا اذه ىف هلوقيل هس ىف
 عاه 35 ب 8 .-

 راصنالا ىضرأ مث مهموقشيرقل الإ نيدنال برعلا نأو نيرجابملا لضف رك ذف

 عبده .رثك طرف 3 .روشع الا م 53 ال نيماسملا 5 < ىق ركأ لك نأب ثدعوو

 تلازال ةرم مكيلع جرزملا اهنيلو لل هّللاو : ضعبل مهضعإ س وآلا لاقو كلذب

 مييلع راشأف « ادب أ اييصن اهيف اهعم ل اواعج الو ةليضفلا كلذب يلع ممل

 رمآلا اذه ىلوتن ال لاو : اولاقف : ةدييعابأ وأ رمت اوعبابب نأ ركب 1

 هللا لوسر ةفيلخو راغلا ىف اهذإ نينثا ىتاثو نيرجابملا لضفأ كناف كيلع

 هتعبب نع فلختت لوهوعيابف اوماق مث « نيماسملا نيدلضفأ ةالصصااو ةالصلا ىلع

 نم فلختي لو تام ىتح ادحأ ميابي ملف ةدابع نب دعس الإ راصنالا نم

 ىأرو ةمطاف هجوز تتام ىتح اعنتمم ىلع لزي لو هعم رفنو ىلع الإ نيرجابملا

 امو هتفالخ نم ربشأ ةتسل هعيابف ركب ىلأ ىلإ بهذف هنع سانلا فارسهنا

 اذه ل اضومع [ بنو ناك اف اذه دم قلاع نأ نيفدنأا ني دس 3ك

 مو ركب ابأ ثمل نوماسملا دارأ دقو بوعشلا ةدارإ هيف مرتحم ىذلا رصعلا

 ركب ىبأ ظحامو مهيلع كلذ ىف ضرتعي نأ دح ال سيلف رم الا اذه باحصأ

 ؟ ثرمأ هب قرفتو هيف فلتخم ىتح نيماسملا رمأ نم اهريغ وأ ىلع وأ

 هدعإ نم دهع مث ربشأ ةعبرأو نيتنس ةفالمخلا ىف ركب وبأ ثكم دقو

 هل دبعف هيلإ ةبجوتم سانلا ةبغر ىأرف هيف راشتسا نأ دعب باطلا نب رمغل

 رمعتام مت ةفالخا ىنعم قيقحتل مزاللا رايتخالاب هتعبب كلذب تمتو مهنع ةباين'

 نيرجاهملا نم ةتسل هدعل نم دهعو رهشأ هو نس عقلا نأ دعإ

 مدا ١١م 0



 1م

 3 نمجرلا دعو صاقو ىلأ نب لدعسو هللا كسع ن ةحاطو ريبزلاو نامعو 0 (

 2 : ع 5

 لصوام ىلع ىف نوبغارلا لصي ملو نامع مم مرثك أ دجوف مهتابغر فرعتيو

 مزاللا رايتخالاب هتعيب كلذب تكو رمع دعب رمأالا هالوف هيف نويغارلا

 لع ايلع عيابب نأ دارأ اذه حل نم رلا كع نإ لاقيو ةفالطا نىعم قيقحتل

 نأ 3 لاقث هذعل نم نيتها 9 بو هلوسر ةنسو هللا باتكي لمعي :

 سانلاو : ليقف كلذ ىلع هعبابف نامع اعدف ىتقاطو ىماع غلب لمعأو لمفأ

 ابياعهعيابي نأ ىلع نم نمحرلا دبع دارأ ىتلا نيتفيلملا ةنس نآآلا ىلإ نورديال
 ةنسلاو باتكلاب الا نالمعي انوكي مل امهنأ عم ةحيرص ةباجإ اهيف هبجي مف

 ملاك هئانب ال ةدعل هثروإ الذ ريغ نم ىهاألا ادهم قخأ من نم هأرب ناك اه

 دخؤ ءىشل هيق بل و كلذ ىلع فرعف امهتاش ال رهو ركب »أ ةترون

 ىضر هتقوأ وه همه ام كلذ نم تيومرشال سانلا ىذدمو ةياع

 ا . ةئع هللا

 هدعل نوماسملا راتخاو ةنس ةرشع ىتنثا ةفالطأ ىف ثامع ثكم دقو

 لهأو ةيولعم ادع ام نيه ملا روهجج هتفالخ ىلع عمتجاو هنع هللا ىضر ايلع

 ةشكاع عم هايراخ ادام مت ةئيددملا ىف هاعياب دق اناكو ري إلا ةساطو ةشئاعو ماشلا

 ننرهش ةفالخا قرع ثكم دقو هقعبل ىلع مط سانلا لح 2 هاغبأب اممنأ |[ دو

 ءالوو اهي ةنالطا .ىلوت ةئس نيثالث ةيءالسالا ةفالطأ اهب تع نينس 4 داو

 .( لعونامءو رمتو ركب وبأ ) ةعبرالا



 - |س

 رس فة نيس 4م املا

 نطب مثو ةرم نب ميت ىنب نم ةفاعدق ىلا" نب ركب وبأ وه: هبسن (1)

 ىلص ىناا هيف دلو ىذلا ليفلا ماع نم نيئذسل هدلوم ناكو شلرق نم

 5 ملسو هيلع هللا

 شرق نيب اروهشم همالساو هتيلهاج ف ركب وبأ ناك : هتافص (؟)

 لب دحأ ىلع هب لخبيال راسي اذ ناكو ةديلا تافصلاو ةلضافلا قالخالاب

 بئاون ىلعنيعيو فيضلا ىرقيو محرلا لصيو مودعملا بسكيو لكلا لمحي

 باسنأ نم ملعي ناكو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا كلذ لثم ىلع ناكاك قحلا

 ىبأ تافص رهظأ ناكو برعاا ىف باسن الا ءاما نم هب دعام اهريغو شارق

 ذخأُف هتفالخ ىف هتسايس ت 0 نيتفصلا نيذبيو هتعزع قدصو هتقر كد

 ةدايعنب دعس كرت ىت> ةدشلا نم اًعيش مبعم ىلدعتسل لو مزحلاو نيللاب سانلا

 نم هعباب ىتح رهشأ ةتس ايلع كرثو هتعبابم ىلإ هئجلي لو هعيابي نأ نودب

 : ةسايفلا تاحرد لعأ نه هذه ةنيق

 مالا ىلا ديز نب ةماسأ شيج ذافتإ هب أدب ام لوأ تاك : هلامعأ (م)

 لجرب هريغي نأ ىف رم هلك دقو هتوم ليبق رفسلل هأيه هللا لوسر ناكو

 بضعف هنس رْعِصَل هترمأ ىف ماكشي سانلا ضعب نأل هشيج دوق هنم ا

 نأ ىرمأتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلمعتسا : رمعل لاقو كك

 ةثراح نب ديزةلتق نمصاصتقالل شيجلا اذه ثعي دق هللا لوسر ناكو ! هعزأ

 نمدريغو هذخأ ىفو هل صتقيل ةماسأ هنبا كلذل نيعف ةتوكم ىف هعم لتق نمو
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 دنع مهنم ع وه نر ماقم مايقلل مهنتي و مهبيردت كلذب نابشلا

 نيعتسلهعم ةيقس نأ رك 5 هتذأت اف ةماسأ شيج نمض رع نأكو : هدقف

 مهفاخأو ةعاضت دالب ىلع ةراخلا نث ىتح راس مث هل نذأف هرومأ ىف هب

 . مهم مغ و
 هيئازص

 يم يبا ةذو دعب مالسالا نعدترا دق برعلا نم ريثك ف راكو

 اهعفدب نيرومأم اوناك مهنأ اوأر مهنأل ةاكرلا عفد نع منتما مهنم ريثكو

 ةريزجلا تنرطضاف ( اهب ميكرو ثرهطت ةقدص مهلا لما نهكك وع نول

 برعلا نم ريثكح قاخ مهعبتف اهتنبك ضعب اهيف ةوينلا ىعداو ايناث ةبب رعلا

 ثراملا تنب حاحسو « ءيطو دسأ ىب ىف دليوخ نب ةحيلط كلذ ىعدا نممو

 دوسألاو « ةماميلاب ةفينح ب ىف باذكلا ةمايسمو : بلغتو مي ىف ةيدبمتلا

 ةاكزلا ىعنام لاتق ىف اوفاتخاو ةنيدملاب نوماسملا برطضاف ؛ نميلا ىف ىسنعلا

 عنم نم لئاقي نأ ىأرو برعلا كلاتق ببي لو همزحم ركب وبأ مبيف فقوف

 نيقيرفلا هلاتق رك ىبأ ىلع ذخؤرالو مالسالا نع دترا نم لئاقي ام ةاكزلا

 هجوف ؛ ةلودلا ماظنل اظفحو ىضوفلل اعنم مهلاتق حابي نيذلا ةاصعلا نم مهل

 نم ناكو ةريون ني كلامدصق هنم عرف اذاف دايوخ نب ةحلط ىلإ ديلولا نب دلاغ

 ىلأ نيرجابملا هجوو ؛ ةمايسم ىلإ لبج ىنأ نب ةمركع هجوو « ةاكولا ىعنام

 مزون ؛ ىرخأ تازج ىلإ داوقلا نم ريغ هجوو « ىسنعلا دوسألا ىلإ ةيمأ

 هجوت م نيماسملا عم براحو كلذدعب مسأ دقو هئمرف ىتح ةحيلط شويج دلاخ

 هلاتق ىف قفوي مل ةمركع تاكو ةمايسم ىلإ ركب ىبأرمأب كلذ دعب دلاخ

 ةكرعم قدغم كبتشاف هيلإ حاجستمضلاو هرمأ لحفتسا دقو دلاخدب ىقتلاف



 قب ا|«<جمهدل

 ةلاسإ الول ابموي نوفشكني اوداكو نيملسملا نم ريثك اهيف لتقىتلا ةماميلا

 تقرفتو ةكرعملاكلتىف ةمايسم لتقدقو؛ةريغلاوةيجلا ىوذ نم هباحصأو دلاخ

 داعو ةاصعلا كئاوأ ىلإ ركك وبأ مهاسرأ نيذلا داوقلا لك رفظ اذكعو هعوج

 مييديأب اهيلع نوضقيب اوداك ىتلا مهمدحو ىلإ برعلا
 حتف ىلإ هسفق تبجوت برعلا ىلإ ةدحولا كلت ةداعإ ركب ىبأل مت مف

 قارعلاةمصاع ىهوةريأا هدهعىف سرفنأ دالب نم تحئتفف مو لاو سرفلا دالب

 ضوح هتاحوتف ةلجتْغلِب ىح اهريغو لدنملا ةمودورمتلانيعو راين الا اذكو

 ةويوحلا و قاردلاو.ءاعلا مرق ىعو ضاق ب الا لاك وم كارلا نو
 نوملسملا لصودقوماش'نمدالب ةدعمورلا دالب نم تحتفو « تارفثا قرشف

 اهمانثأ ىفو ةروهشم ةعقو مورا عم هيف مه ناكو كومريلا ىداو ىلإ اهيف

 ماههإ ةنس ها" ةرخآ الا ىداجنم ؟١ ءاسم ىف ركب ىلأ ةفو تناك
 ملا.

 روع 6 ريس 4م أملا

 مثو بعك نب ىدع ىنب نم ليفت نب باطلا نب رمع وه : هبسن )1١(

 ثالث مل سو هيلع هللا ىللص ىلا كعل هدلوم اكو شارق نم تر د ف

 . ةنس ةرشع

 ناكو ىأراأ نسح ةديجلا تاغص' نم رمت هب رهتشا امه ناك: هتافص (؟)

 هيلإ مجري ركب وب أناكو راشأ امل اقفاوم نآرقلا لزيف ىببنلا ىلع ريشإام اريثك

 ارح اذه ىلإ ناكو |يمصاب مست نإ وىفاقلاو ريزولا ةلزتعةلناكف هروماىف

 راشتسا دقوركي ىبأ ىف نكمل ةدشلا نم ءىش هيقو ةداوه هيفى ريال قا يف
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 ركذ مث هيلع ىتثأف هفالختسا دارأ نيح فوعنب نمر دبع هيف ركب وبأ

 اريثك كرتل رمأألا هيلا يدع ولو اقيقر ىلاري هنال كلذ : ركوبأ لاقف هتدش

 داكتال نيماسللا ىف هتريس تناكو ةسارفلا كلت هيف تدصدقو < هيلع وهام

 ىف امئاد ناكدقن ةدشلا نم لياق اهيف ناك اذإو ركب ىلأ ةريس نع قرثفت

 ةماعلا ةديلبلا ليبشتلاو قلل بناع

 دهع ىفامل هللا لاطأ ةيبرحو ةيحالصإ ةريثك لاعأ ريعل : هلاعأ ()

 ىف ةلرد ىوقأ هدرع ىف تراصر ةيمالسالا ةلودلا ميظنت اهبمت ىتح هتفالخ

 ةطاس نيب لصفلاب ىمالسالا ءاضقلا مظنت اهنف ةيحالصالا هلاعأ امآف ضرألا

 ةطاس تناكر هيلاونع القتسم ايضاق ردم لكل نيعف ةالولا ةطاسو ةاضقاا

 نيب لصفللو ةالولا مدو ةاضقلا مها وناكف ءا رمالا قش ىف هلبق ءاضقلا

 دقو هنعاللا ىضر رمع نآشنم عفري امث اذهو رضاملا انرسهعىفهتميق نيتطاسلا

 ةييلسلا اضف هيي كرطالا ل ورح لالا يفرش أ قا ةباقك نأك

 عورف رم ءاضقلا ىف اوعضو ام ةمنالا هيلع ىب ىذلا ساسأالاو

 5 مكمحأ و

 دونملاتايطع أك اهعاستا دنع ةلودلا رومأ طبضا نيواودلا ءاشلا اهنمو

 تلو>نأ ىلإ ةيطيقاو ةيمورلار ةيسرافلاو ةيبرعلاب اهيف بتسكي ناكو اهريغو

 ةيمأ ىنب دهعىةيب رعلا ىلإ اهلك كلذ دعب

 كلام هدبع ىف تاطقس وح امظع اقيفوت اهيف قفردقف ةيب رملا هلاعأ امأو

 ارم قرشلا نمو تارفلا رم برغلا نم هدحام مهضرا نم مهيلأ راصو سرفلا



 ول ل

 حتفو : ةينيمرأ البلامشلا نمو يدنهلا رحبلا بونجلا نمو دنسلاو نوحيج

 5 رذمو ماشلا مورلا دالب نم

 هعمجو ةمزاملا هتسايس لضف قافو ىف نوماسملا ورع دبع ىذقتأا دقو

 هتبعر دارفأ عم هدودح ىعق| ىلا نيالا لمعتس ناكو ةدشلاو نيللا نيب ,ب اهيف

 روظأ نم تناك ىتلا هتدش امأو مهمللاصمب امتبم مهياع اقيفش مب افوعر ناكف

 سخن ناك ليلق الإ هيفابنم قبال هنم هللا ابعزتنا دقف ةفالخلا لبق هتافص

 0 1 مراثآ رصتقي مهيلع بيقرك هل ىراضن الا :ةءاسم نب دمت

 مهيلع ىري اميح مويديأ فام موضعل رطاشي ناكو ميبلإ هجوتىتلا ىواكشلا ف

 دقو ؛مهنم هذخأيام لاملا تيب ىلا مغيو هلمعا واوتيذأ لبق مل نكت ل ةعس

 سانلا لاومأ لالحتسا هيف نأ معزو ةلرتعملا ةكأ ضعب كلذ هيلع ذخأ

 هذخأي ناك امناو هسفنل كلذ لحتس ناكام رمع نأ هيلع تافو ههبشلاب

 هيلع ةمبم كانه ن وكمال ىتد دبتحو هيف زرحت ناك هنأ دب الق نيماسملل

 هيف هل ظحال انا يستكي الو

 ناكو ةيعش نب ةريغملا ل ومةؤاؤل ىنأ ديىلع رمت ىفهللا هدارأام ناك 0

 ىف رثكو مدالب حتف ىفذ وملسملا مهيلع ىلوتسا نيذذلا سرفلا ايابس ن

 مهئالعو 7 رقادحأ ناكر قانيرطا ايف مركأ | ناكو مهددع ةنيدملا

 رمع ىلإ اموي ةؤاؤل وبأ رضح دقو هدنع 0 هيلإ ن 9 اونكف

 لاةف: اريثك احارخ ىلع ناف ةيعشنب ةريغملا ىلع ىندعأ نينم ملا ريمأاي هل لاقؤ

 لاقف « دادح شات راجت لاقف ؛ هتعانصنع هلأسف « ناهرد لاق ؟ كجارخ 5و



 اهم

 تدرأ ول لؤقكنأ ىنغاب دق لاعالا نم عنصتام ىلع ريك كجارد ىرأ اف

 :لاتتف : احرىل لمعاف ردع لاقث ؛ من لاقفع تاعف حيرلاب نحطتاحر لمعأ نأ

 دعب رمع لاقف « برغملاو قرشأاىف نم اهبثدحتي احر كل نامعال تشع نأ

 انتا ديعلا ىندعوت دقل فرسهنا نأ

 نآل هنع هئيد هعلمو ةؤاولىأ نم اذه هتسارف كردأ دق رع نآك اذإو

 ماعلا رابحألا بيك اضرأ هكردأ دقف كلذ لثم ساثلا ذخأ حبي ال مالسالا

 رذأ نيماسملا دنع هماقم مظعو رمع ةفالخ ىف ملأ دق ناك ىذلا ليئارسالا

 كناف دبعا نينموثاا ريمأ اي : لاقذ دملا نم لاقي اهف هءاجو ةؤلؤل ىأ نه رم

 ؛ ةاروتلا هللا باتك ىف هدجأ لاق ؟ كيردب امر : لاقث « مايأ ةثالث ىف تيم

 نم كرخآ نأ الإ نكن نكي لو داغلا نم ءىش ربا اذه ىف نوكي دقو

 ةاروتلا نم صن ىف لعف بعك نوكي دقو هنم رم هكردأ امةؤل و ىلأ مالك

 هلمتحيال ام اهريغوأ ةيباسح قرطب هليمحت نم نآرقلا صوصن ضعب ىف لعم ام

 ةيسايسلا وأ ةيخضيراتلا ثداوحلا نم

 رم جرأل ةؤازلىأ ىف بعكو رم ةسأرف تحعص ىت> مايأ ةمالث 52 مف

 تس هبرعضق هدب ىف رحاخ ملال اذه هدصتف سانلاب 17 حيصلا ةالص ىلإ

 نمع لأس مث طقم حالسلا رح رمي دجو اماف هترس تحت نهادحإ تايرض

 عاش مث ؛ ةدحس هل 0 لجر هلدقي م نأ هللا هم ةلؤا وبأ اولاقف هب رض

 ةنيدملا سرف نم ةرماؤتم يه اعإو هدحو كلذ لعفي مل ةؤلول ابأ نأ سانلا ىف

 يع دتلاو هنعمل كفر ضار انما كلا ممتكلممل اماقتنا نازمره لا ردت:
 8 ع ع

ط لبق ةؤلؤا ىلا ىلع رم هنا ركب ىلا نب نمحرا
 ةنئيفج هعمو مويب رمع نع
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 قى هاضن ناسا ردك مرنم, طق سو اوراث مهقهر اماف ىحت ثو نازمرهلاو

 كسمأت :ةفملا هذي مودك ربعي ير ىذلا روتللاب اوءاقن 6 ةلمابو

 مث هلتقف نازمرهلا ىنأف هفيس ىلع لمتشا مث هوبأ تام ىتح رمع نب هللا دبع

 ةراتكلا للعي ةريحلا نم ًايئارسصن ناكو فيسلاب هالعف ةنيفج أ 1 م

 ىلا ةفيلخلا ماقم مئاقلا وه ناكو هنجسف هللا ديبع ىورلا بيبص ْدِخَأف ةنيدملاب

 تايثال ةيفاك ةلدأ اودجي لو هرمأ ىف اوفلتخاظ ةفالملا نامع ىلوت نأ

 سمألاب رمعلتقي نأ اوري ملو هلام ىف اهلمتحا ةيد نامع اهلعخل ةرماؤملا كلت

 هذه ىف نيماسملا نم لدعلل طايتحالا اذه ىري نمو«مويلا هنبا لتقي م

 لك انا ناحللا نك نونش ذا اهو هان قو نيكل تعني ةكداللا

 كلت مغيب ناك دبال هنإ اولاقف ةؤاؤل ىأ نم هل هريذحم ىو ه ءىشل ال رمع

 بييطلا هل ىعد نأ دعب رمعىفوت دقو . هل هريذم ل تماع دقو ةرماؤألا

 . ه5 ةن» ةحملا ىذ نم نيقب ثالثل ءاعبرألا ليل هيف ةليح هل دمي زف

 م5155 ةنس

 نامع ةريسب ةماملإ

 ع 3 3 ) .٠
 -. ع

 ناب ةيمأ ىف ءوه صاعأأ نا ئن نائع نب نامع قه ' ةبسأ :_هيسأ 0

 ىلص ىنلا داليم نم ةسماخلا ةئسلا 2 دلو دقو فائثم كابع نب ا كيغ

 ملسو هيلع هللا

 ءابحلاو ةحامسلاو دوجلا نامع تافص ررشأ قرم ناك : هتافص (؟)



 مس أ ال/#ءا سس

 لجر نم يبحتسأ هلأ ) : هقح ىف لات لي ل ىنلا نأ هئايح نم غلب دقو نيللاو

 بوبحلا قلخلا اذهب هتفالخ ىف هّئسايس 3 َ دقو ( ةكتالملا هنم ىدعاسل

 مويلع ادبو لاومألا ءانتقا ١رماورثكأف اهيف ميعم لهاسقو سانلا هبحأف

 بلا ىتح ةديدع اروصق ةنيدملا ىف اونبو ةريثك راثآ ىنغلا فرث نم

 نامع فلاخي لو ةعساولا ةكامملا كلت نم اهزدكرع قيلت تحبصأو اهنارمع

 نأ حص» ال تاحابملا نال اهيلع نمحرا دبع عياب ىتلا نيتفيلخلا ةئس اذه ىف

 ىلع ساب الف مييلع اهضعب ىف رمم ددشت اذاذ اهيف ضعبب مهضعب سانلا ديقتي

 ةفالحلا هرييغت ةلزتعملا نم هياع ذخأي نمل ق>الو مط اهيف لهاست اذإ نامع

 انيلع اهمرحي ملو ةنيزلا هذه انل هللا لحأ دقو كاملا ةنيز ىلا كسنلا ىز نم

 نيذلل ىه لق قزرلا نم تابيطلاو هدابعل ج رخأ ىتلا هللا ةئيز مرح نم لق )

 . نوماعي موقل تايألا لصفت كلذك ةمايقلا موي ةصااخ ايندلا ةايحلا ىف اونمآ

 قألا ريب ىغبلاو متالاو نطب امو اهنم رهظام شحاوفلا ىبر مرح امِإ لق

 ( نوملعت ال ام هللا ىلع اولوقت نأو اناطلس هب لزني ملام هللا اوكرشت نأو

 ةنيرلا عاونأ رم كالملا ىف زوجي ٠١ لك ابيف زومي ةيمالسالا ةفالخلاف

 رمجو ركب ىلأ دبع ىف ناك ىذلا كسناا ىز ابيز نوكي نأ بجي الو ةحابملا

 ىف ناقرتفي الو هانركذ ىذلا حالطصالا ىلا عجرب كلملاو ةفالخلا نيب قرفلاو

 هأآوس ءىش

 حتفمأف ريغوب نكد وبأ هي اذن | ام ح وتفلا ف نامع لصاو: هلاممأ (*)

 نوملسملا لغوأو موك وام رخآ د رجدزي هدبع ىف 000 رقي ام

 فلخ رؤملا ندم ربك أ يهو رجنلب ىلا اواصو ىتح كرتلا دالب ىف كلذ دعب



 الإ

 نب ةيواعمل ناكو ةيقيرفا مورلا دالب نم هدبع ىف اضيأ حتفو باوبالا باب

 ىلإ اهيف لصو ةيءررلا دالبلا ىف ةريثك تاوزغ ماشلا ىلع هلماع تايفس ىبأ

 ناكو سربق ةريزج وزغىف هنذأتسي نامع ىلا بتك مث سيافتو القيلاقو ةيروم

 دعأف كلذ ىف نامع هل نذأف رحبلا نم نيماسملا ىلع كوخ كلذ نم هعنع رمع

 رجلا ف و24 ىراكلا نيف نب نا كيع هيلع ومآ دقو اني هع ذل لسا امل

 ةرفظمتاوزغ هب أ 0

 ابوتكم روسلا بترم دحاو فحصم ىف نارقلا هعمج نايع لاعأ أ نمو

 هيف نوفلتؤيف اهمغاب هؤرقت برعلا هرم ةليبق لك تناكو اهب لزت ىتلا ةغللاب

 ىف نوفلتخم اوداكدقو ليلملا لمعلا كلذب ميكددأف هتءارق ىف نوعزانتيو

 نم ةعامح هل فلأو ليم الا ىف ىراصنلاو ةاروتلا ىف دوبيلا فالتخا نآرقلا

 .عرشا« ىلع هوعمخ هريغو ىراصن الا تباث نب ديز لثم مما رقو ةباحصلا ءاملع

 اهي نوهسملا لمعف ةيمالسالاراصم الا ىلع اهوعزو فحاصم هنم اومتكو مل

 اذهب افارتعا ىلامءلا فحبصملا لاققيف هيلا بسني فدحصملاراص ىتح اهيلع اوقفتاو

 . هل لضفلا

 ىف ءودلا ضعل حوتفلا تأدهو سانلا ىلع نامع ةفالخ تلاط دقو

 نوريفشيرق ىلإ نوعلطتي مهعاعر ذخأو ةيلخادلا مرومأىلإ اوتفئلاف اهرخلآ

 ايثدلاثيعلف ةيمأ ىنب نم نامع موق اصوصخ ابنم مهمالو ملظعم و مهةقيلخ نأ

 اصوصخ ةيمأ ىنبو امومس شيرق ىلع اوسفتو مطوقعل نامع مل اهحابأ ىلا

 مدعو نامع نيل نولغتسيو مهحالو ىلع نوروشي اًودماف هلك كالذب اهراثئتسا

 هيالو * ف لاو ع اورات' اك ناك_ذ «:فالخ ف ةدشلا .مه خا كل هذخأ
 يي . ند *ىدب



 -االعاس

 ىهيلع اوراث ىتح ةنتفلا نم نيماسملا ىلع فوخ مهبلط ىلإ مهباجأ هلزع اوبلطو

 ىلإ الخدم اطادمم ةيبتحالا سئاسنلا تذخأو هلوع قولطي هرم رخل

 ةروث لك ىف مل دجم نيذلا دوبيلا نم لجر مل سدي ىذلا ناكو موس وقت

 دقو هرمأ مهيلع ىنخيا مالسالا ربظأ نأ دعإ ًابس نب هللا ديع ىمسي اعبصإ

 مهرخأت نم ناك امعم نامع ةفالخىف مذوفن دايدزاو يم ىف ةيحان نك مات

 نوكي نوماسملا اهيأ مل اببع مل لوقي راصو هتوعد مهتوانمو مالسالا ىف

 لوقعي 4 بعل امم كلذ ريغ ىلإ كرمأ نع نوصق 9 يبت تين لهأ ف

 فلا ىح ردم ىلإ ريدم رف كلذ لجال لقش راصو مونيذ 2 مهتتفو سانلا

 ماشلا لهأ الإ هسئاسد نم جني ملو ناّمع ىلع ةقان ةرييكة عاج ريدم لكف

 نأراصمأللاب هليع ىلإ بتككلذ نامع ىأر اماف ؛ مبيف هتظقيو ةيواعم ناكمل

 ابنأب هوب احأف 0 تاياكشلا هده نع أس دخآو هوفاوف م وناب اعيجح هوذاوب

 ضرعو ةدشلاب تاعامجلا كلت ذخأب يلع انا ةكيس ضارغأل ةرادم 0

 جا لوسر راوج ميبأال لاقو ىبأت ماشلا ىلإ هدم هدي نأ ةيواعم هيلع

 تارو مراصما ىلإ لامعلا ككئلوا 6 2 0 قنع طيخ مطق ةيف ناكنإو ءىشإ

 مهضعب يئاكف ابيلع دسفي نأ لبق اهرمأب ردايث نأ ةرئاثلا تاعامجلا كلت

 ىكعلا بيرح نب ققفاغلا مهريمأو رصم لهأ ج رأت ةنيدملاب اوفاوتي نآ اضعب

 جرخو 3 مصألا 5 قردوع مهريماو ةفوككلا لدأ جررخو 4 امس نبا معمز

 ةقفحم مهؤاوحأ تناكو )م ىدعسأا ريدز ن صوقرح مييمأر ةريددلا لهأ

 )م هللا كديبع نب ةحاط 2 ماوه ناك ةرمديلا لدأ قنكلو نامع يم َُق ع

 اماق؛ ىلع عم ماوه ناك ريدم لهأو 0 رييزلا نوددرب اوناكةفوكلا لهأو



“1 

 أدر مهودرف ةثالثلا نم هنوديرب نم لإ رمعم لها تف ةحذلا نم انويزك

 اماق مهراصمأ ىلإ نوعجار مهنأ اهلهأل ارربظأو ةنيدملا نم اوجرفت اديدش

 اوعرتخاو ةنيدملا لهأ اوتغبي نأ ىلع اوقفتا ةنيدملاج راخ مهتاعامح ىلإ اولصو

 ًاسفيرلف اهيلا ميعوجر دنعرسدم لهأ ىلتقب هيفرمأ هنأ اومعز اباتك نامع ىلع

 سانلاف ارالثو نامعرادب ازطاحأاف مهنم اهيخاون ىف ريبكتلاو الإ ةنيدملا لهأ

 ةنتمتا هذه نيدعتسم اونوكي لو مهتويب سانلا مزاف انما ويف لي نك نع

 ةراغلا هذه نم اهيمحم دونج ةنيدملاب نكي لو دابجلا ىف ةعزوم دونجلا تناكو

 نأدعب كلذ مهيلعىب اف هسفت علي نأ ن امعنماوبلط مثةلمتحم نكت مل ابنلاهاثمأو

 مهئامد كفس نم هلع هيلع راشُأ ا ضري لو هنم هوبلط ام لك ىلإ مهباجأ

 نامعوهو هسفت نمةماركلا ناكم ىلإ مم ثار مهعم ةدشلا لاعتساو

 ناكنيحو هتأشن نم مالسالا ىف ءاضيبلا ىدابألا بحاضو هللا لوسر ربص

 هتماركح مهل حبي لو همد مل حابأف مهتيلهاج ىف نيسمغنم نورئأثلا كئاوأ

 ناكوةيفخ الإ ءىق هيلا لصلال ناكف هنع ءاملا اوعتمو هراص> ىلع اورمتساف

 ادونجنأ مهذلب مث مبيف هظعاومرثوت الف مهظعلو رخآأل نيح نم مييلع لطي

 راد نم مهضعإ اهروستو هراد با وبأ اوقرحأف هترمدنل تكرمت راصمألا نم

 مهيفمرنم ةعاج هيلع لخدو ىذأ م ىاياقيالأ هدنع نم نامعرمأف امل ةرواجم

 برعشف مهضعل هل ىوهأ م هعم تناك ةديدحمب ىقفاغلا هب رمضف ركب ىلأ نب دمج

 نمتلخ ةرشع ىنامل هلتق ناكو اموي نيرشعو نينثا هراصح ةدم تناكو هقنع

 م 565 ةنس هاه ةنس ةحللا ىذ



 تاوسالك

 لع ةرئسد ةماملا

 ناكو هيج ىنلا دج بلطملادبع نب بلاطىلأ نب ىلع وه : هييسأ 1( 1(

 ةنس نيرشعو ىدحاب ا لبق هدلوم

 نتتفاىتح ةياغلا اهيف غلب ةليلج تافص ثالث ىلعل ممتجا : هتافص (؟)

 هيف تافصلا هذه ناكف ( ةحاصفتاو هقفااو ةءاجفلا ) اهيف هب سانلا ضمب

 ةلزملا كلتو سانلا س وفن ىف غلابلا رثالا كلذ يكتم 0 الكم هللا لوسر نم هتبارق عم

 ففعتلاو ةسايسلا ىف ةبراوملا ةهاركو ةحارمدلا بح ىلا اذه موبداق ىف ةيلاعلا

 ًاضيأ هيف ناكو ةعورشملا اههوجو ىف اهقاقثإ ىف قيقدتلاو سانا لاومأ نع

 دعب كلذب سانلا ذْخَأِي نأ دارأف مهفشقتو اهدهزو ركب ىنأ مزحو رمعةدش

 هباحصأ لكن كيلو مهسفنأ ايندلاب تثقلعت 3 دعبو معه لامع نيل نم ناكام

 ىف سانلا عم هلهاست نامع ىلع ركنأ نمم مهضعب ناك لب ةعزتلا هذه ىف هعم

 ثثنب نم هتبارقل هراتخا كف مهضعل ناكو اهيف هةفاود ىذلا وه ايندلا ا

 ءاوهألا ىنلتمم كلذ ىف هباحبصأ ناكف هلثم ايندلا رمأ ىف نكي لو ةوبنلا

 ىلع جرخ نم واكل هيلع جرخو هيلع اوفلتخا نأ | وثبلي مل تاعزالا ىق رفتم

 راأتست نأ اهل يصب ال اهنأ قزو ايئدلا هله ىلع ًاشلرق دست ناكو هلق نابع

 ش 1 | اهريغ نود نيماس زوما

 أهلك تضقنا اغإو 1 تاحوتف ىلع ةفالخ ف , ثدحي ل : هلاعأ )م

 اهيلا تلصو ىتلا دودملا دنع ةيمالسالا تاحوتفلا تفقوق  ةيلخاد بورح

 ىلاو ةظقي ىف مهئادعأ ىلا مهنيعأو اهيف نودهاجملا فقوو نامع ةفالخ ىف
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 كلت ىف ةعساولا تاحوتفلا كلت تعاضل اذه الولو ةرسح ىف مهموذ فالتخا

 ةريطتسملا نئفلا

 ىتلا نتفلا هذه جالع ريرغت ف اذ نامع ةالو رييغش ىلع دب دقو

 اونكحيل هبرشمو اندلاو نيدلا ىف هتع ىلع سائأب ث ثريخف هدبع قف تثدح

 اهرمأىف داصتقالا ىف ةودق مل اويكو م تبعا ىتلا ايندلا هذه نع سانلا

 لأ ناش نب ةراغو ةنيدنلا ىلإ فيلح زب نامع لسراف اهيلع صرحا مدعو
 رعم ىلإ ةدابع نب دعس نب سيقو نيا ىلا سابع نب هللا ديبعو ةفوكلا

 نايفس ىلأ نب ةيواعم لدب ماشلا ىلا فينح نب لهسو
 تناك ةيسايسلاهتحلصم ناف ةيعرلا ةحاصم كلذ ىف ىأر دق ىلع ناك اذأو

 ةيعاججا نكست ملهتعيب ناف نايفس ىبأ نب ةيواعم اصوصخ نامع لاع ةارادم ىف
 ناسح ثم يقم ىنااباحصأ ضعب اهنع فات دقودلبقةالثلا ءافلخلا ةعيبك
 نب نامعنلاو:ةماسم نب دمعو ىردحلا ديعس ىلأو كلام ني بعكو تباث نبا
 نرجامملاو راصنأالا نم مهريغو مالس نب هللا ديعو نوعظم نب ةمادقو ريشب

 ضعل ىأر ناكو اهيف ةيواعع قلو ماشلا ىلا ةنيدملا نم مل ني دقو

 نم هيلع ليجام ىلع ىغمو مط عمسأا ف لاعلا ءال ئه ةرادم ىلع راصنأ

 . هتعاحشو هسفنب دادتعالاو ةاحادملا ضغبو ةحارصلا

 ةيواعم عم اهمايقب لعف كوبت ىلأ ىتح ماشلا ىلا فينح نب لهس راسف

 لأ دعس نب سيق راسو ؛ ةئيدملا ىلا عجرف ىلع ةعس ضر ملاهنأو

 نب نامع راسو « )١( اتبرخي تلزتعا ةليلق ةعاج ادعام اهلهأ هيلا مشناف رمدم

 ةريحبلا يرق نم ةيرق )١(



 سلم

 بابشنب ةراع راسو ؛ مهنم ةعاجدازثعاو اهلهأ هيلا مضناف ةرصصبلا ىلا فينح

 باطلا ىلا وعدي ج رخ دق ناكو ىدسأالا دليوخ نب ةحيلط هيقاف ةفوكلاولا

 نب ىلعي دجوو اهلهأ هيلا مضناف نهلا ىلا هللا ديبع راسو 4 اهنع هدرف نامع مدب

 . ةكم ىلا هب ج رخو اهتيابج نم ءىش لك عج دق اهلماع ةينم

 9 دايز هيلع لخدو هير ل دعأ هيلع ةيواعم ج ورخ ىلع ىأر امأف

 ىاللاتف 4 رسال دايزاب : هل لاذ ثواعم ف 5 سانلل فرعش نيا ةلظنح

 . لهمأ قفرلاوةان الا : دايزلاقف « ماشلاوزغت لاقف ؟ ءىش

 مسنع اطويو بايئاب سرضي ةريثك رومأى مناصيال نمو

 . لعلثمتف

 ملاظملا كبنتمت ايمح امتأو امراصو ىكذلا بلقلا ممجت تم

 ىلإ تجرخ دق ةشئاع تناكو هيلع ةشئاعو ريبزلاو ةحاط جورخ هغلب مث

 تجرخف ةكمب هلتق اهئلبف ةنيدملاب ةكاقلا ةنتفلا نع دعتبتلروصحم نامعو جملا

 نب نامع مهبلا مضناو ةنيدملا نم ريزلاو ةحاط اهيلا ج رخو همدب بلاطت
 ةرصيلا ىلع هلماع ناكو رماع نب هللا دبعو ؛ ةكم ىلع نامع لماع ىرضملا

 ةرصبلا اوتأأي نأ ىلع مهتملكت ءمتجا دقو نملا ىلع هلماع ناكو ةينم نب ىلعيو

 نامع اوبلغو اهيلإ اوجرخف هتلتق نم صاصقلاو نام مدب ةبلاطملا اونلعيو

 | اهيلع فينح نبأ
 ًادبف رم نم مأ اهرمأ نآل ةيواعم لبق ةفلاع لاتش ًادسن أ ىلع ىأرف

 ةرسعبلاب هشلاع عم لجلا ةعقو هعئاقو محأ
 0 ةيواعم 0 0( نيقص ةعقوو ؛

 )١( تارفلا ءىطاشب ةقرلا برق عضوم .



 الل

 امل ريبزلاو ةحلطو ةشئاع بره هسفنب ج رخم نأ ىلع ىأر : لما ةعقو

 3 ردت نأ لواسو ةنادملا نم مهلا ج ردن سانلا سوفت ىف مهمناكم نم راعي

 ىلإ ثعبف اهيلإ هوقبس مهنأ مهخاب ةذبرلا لصر اهف ةرمعبلا اولصإ نأ لبق
 لمأع ىرعشالا ىسوم وبأ ابيف لازب ال ناكو هترصنل ابلهأ وعدي ةفوكلا

 ”اوبهذو هل اوعمسل ملف ةنتفلا هذه ىف كارتشالا نع سانلا ىهنف اهيلع نامع

 لسوي نأ ىلع راتخا مث « مهيلإ هلسرأ دق ناكو نسما هنبا عم ىلع ةرمعن ىلإ

 ىميقلا ورمع نب عاقعقلا مط راتخاف مهمرحب ادبي نأ لبق الوسر موقلا ىلإ

 وهو ةيمالسالا تاحوتفنا 2 هعسإ عاذ دقو نيدودعملا برعلا لاحر نم ناكو

 اهريخأف ةشئاع ىلأ ىتح راسف ملسو هيلع هللا لم ىنلا باحصأ نم كلذ عم

 ةقرفلا عم نوكي ال نامغ مدي باطلا نم هيلإ ف”لوعدب ام ناب أبعم نمو

 لثع ىلع ءاح نإ هل اولاتو 4 رع اع اوعلتقاف هرأث كرد برقأ عامجالا نأو

 رمأ مث كلذ هبجعأف م هلاق اب هربخأو ىلع ىلإ مجرف « رمآلا حلص تلقا

 كلاتبيف همد ىف كرتشا أ نا 9 ناعا نم هعم لري نأ منمو ليحرأاب

 سانلا ممتجأ نإ ضعمل موضعل لاقف ف نا مهيفو ةغفلا كلق ءا مور عمتجا

 اوءدببب نب أبس نبا مهيلع راشأف ء انياع الإ حاصاا سيلف اوحاطصاو ادغ

 اواصو اماف مهعمرظنلا نم هونكمي الو مهب ىلع ءاقتلا دنع لاتقل ةرمبلا لهأ

 سبانلا راثف :ةريصبلا لهأ ركسع ىف حالسلا اوعضوو سلغلا ىف اوماق ةرسدبلا

 ىف ةشئام تجرخو حباصلا ىف ىوقلا لمآلا كلذ مثالا ريبدتلا اذهب عاضو
 ددع هلوح لتقف رشب باصتال ىت> اهلممم نوذواي ةرسصبلا لعأ نيب ابجدوه

 قرفتف جدوملا طقسو هورقعف هورقعي نأ هباحصأ ىلع رمأف مهعم ريثك»

 ' نيقيرفلا نم فالآ ةرشع اهيفلتقنأ دعب ةعقوملا كلت تبنثاو ةرمصبلا لهأ
 خيرات 1١ ؟ -+م



 ت78

 ةنيدملا ىلإ ةشاعىلع زبج م « نيماسملا تالاجر نم اهريغو رييزلاو ةحلط مهيف

 . ه 85 ةنس بجر ةرف ةرصبلا نم ثجرفت

 هاعدف ةيواعم ىلاهمنا اهتعاجو ةشّئاع نم ىلع غرف نأ دعب : نيفص ةعقو

 موعفدي نأ هنم باطو هتاتق هثاوباو نامعلتقب هعبماق هتعاط ىف لخدي نأ ىلإ

 مرايتخا هياع مقي نم هنولوي مهنيب ىروش نوكسيل سانلا رمأ لزتعي من هيلإ
 ةنس ةححلا ىذ ىف نيفص لبس اعمتجا ىت> هيحابم برح ىلإ اهنم لك راسف

 ةيواعم شرج نم ةقرف ىلإ ج رخل ىلع شيج نم ةقرق تناكف ها"

 فنراشيملا هيف كبتشي نأ نودب ةجملا وذ ىضقتا نأ ىلإ ناتقرفلا لتتقتف

 امهنإب ترجو ناقيرفلا عداوت مرلا لهأ اماف نيماسملا ءامد ىف اداصتقا

 مرا دعب كاتقلا ىلإ اداعف امهنيب حلصلا ىلا اوقفوي ملف حلصلا لسر

 هعسات ىف ماعلا فحرلا ناك مث رفص رم مايأ ةين ام ناشيملا شوانتف

 جييبف ىعخنلا رتشالا ىلع مط ثعبف قارعلا لهأ ةنميم تمزهناولاتقلادتشاف

 لهأ ىمخ اهفشك الإ ماشلا لهأ نم ةبيتكل دمعي ال ذخأو سانلا

 نيقيرفلا نييلاتقاارمتسا دقو ةءعزهلاب هسفن هتثدح نأ دعب ةيواعم تبثو ماشلا

 ترهظ نأ الول ىلع شيل متي رسدنلا داكو رشاعلا مويلا حبص ىلإ ليللا لوط
 متييو اننيب هللاباتكا ذه : لوق.لئاقوماشلا لهأحامر ىلع ةعوفرم فحاصملا

 كلانبف ؟ قارعلا لهأ دعب قارعلا روغتل نم ؟ ماشلا لهأ دعب ماشلاروغتل نم

 باك ىلإ بيهن عبنم ريثك لاقو لع باحصأ ىف ءاوهألا فالتخا رثأ ربظ

 5 ةناحيفأ نم ءارقلا لاتوهلاوعمتسل مف ةعلدخ هذه نأب لع ثربخَأف هللا

 نباب انلعف ام كب لعمتوأ موقلا ىلا ا الإ و هيلا تعد اذا هللا باتك ىلإ

 ٠ باجأو ةئتفلاو فاللا نم هباحصأ ىلع نوخ برملا كرتي نأ ع ىأرف«نافع

 ها الا مهنع اوراتخاف ميكحتلا نم هيلا اوعدام ىلإ ماشلا لهأ



 ل

 ىلع نكي لو يرعشألا ىمومابأ مينع ىلع نام راتخاو ةيواعل دضع ىوقأ

 لإ ةورطشاو هاا الإ وأ مينكسلو هنع سائلا لذخمي ناك هال فو

 ناضمر ربش ىف لدنجلا ةمودب نيمكملاا عامجا دعوم ناكو مهتقفاوم
 ما ال ةاس

 ةاجنلانم هب اويسك امل مكحتلا اذهىف نيقفتم ةيواعم تادف كورت

 باحصاامأ مهنع هوبانأ يذلا كلا نم مبقوثولو مهقحلت تداكىتا ةميزلا نم

 مهقوثو مدعلو رصنلا نم عبيلعت وفاأ هيف نيفلتخم ةفوكلا ىلا اوعج رف ىلع

 اذه نم مبسفتأ ىلع اوشأل نامنع ىلع اوجرخ نمث ١ 0 مييفزأل 1 موكحب

 ءارورح اوتأ ىتح اوراسو هعم اولخدي ل ةفوكلا ىلع لخد املفءميكحتلا

 ةالصلا فو ىميمتلا ىعبر نب ثيش لاتقلا ف*ريمأو مبنم افلا رشعانتا اهب لزتف

 ىلع برحل اودعتساو ميكمتتلا راكنإ اونلعأو ىركشيلا ءاوكلا نب هللا دبع

 ريفا هكر هللاالإ هيف ؟ح الرمأ ىف لاحرلا محتال هب هتعيش نم ىضر نهو

 جرفتنةاغبلا ميم ركح لثم اوعجري وأ اولتقينأ هباحصأو ةيواعم فهمكح

 الدع هارتأ انريخف : هولاق ام ناكف هورظانو كلذ ىف ثرظانف ىلع مييلإ

 نارقلا انمكح امنإ لاحرلا انكح انسل انإ : لاقف ؟ ءامدلا ىف لاحزلا ميكحن

 مط لاق ملاحرلا ب مكتبامإ قطنيال نيتفد نيب روطسم طخوهاغإ نارقلا اذهو

 انودع ىلا ج رخت مت عاركلا نمسيو لاملا يي ىتحربشأ ةتس ثكمناف اولخدا

 ' تناكو اهوقرف ىتلا ةملكلا عانجا نم مهسفتأ ىلع اونمأو كلذ ىلع اولخدف

 ميكحتلا اذه مهبيع ىف نيصاخم اوناكمهنأ ولو « ةقرفم اماقب ىف ممحاصم

 رمع مكحم ى محلل ناكو اهيف هحالصا ىلع اولمتو ةيسايسلا هتييحان نم هوباعل

 لك هميكختل طاتحا دقف ةنسح ةودق ةؤلؤل وبأ هنعط نيح ةفالخلا ىف هلبق

 :ىأر اوعبتي نأ اوقفتي ل اذإ مهيلع بجوأ من لاجر ةتس هل راتخاو طايتحالا



 عازب ل

 هل نكي ذأ موني هللا دبع هبا حجر ةئالثو ةثالث اومسقتا ناذ ةدكأ

 اوطاتحي ملوطقف نينثا هلاوراتخا دقف ةيواعمو ىلع ميكحن امأ«مهتفالخ ىف ظح

 هعم قا نأ ىريو ةيواعم راصنأ نم اهدحأ ناكو امبفالتخا لاح ىف ءىشب هل

 نم راثك الاب هل طيتحا هنأ ولو ميكحتلا اذه ىف هلاخدإ ةحاصملا نم نكي ملف
 عج قدومحلا هتجيتن هل تناكل نيقيرفلا راصنأ ريغ نم ممرايتخابو هلاجر ددع

 نيمامملا ةملك

 نع ميكحتلا ىف بئان هنأ ىري ورمعو اهدعوم ىف ناكل ممتجا دقو

 ةئتف هذه نأ ىري ىسوم وبأو « هيوخم نأ حمصي الف هعم قا نأو ةيواعم

 ى هيأر ىلا ىموم ابأ مضي نأ وره لواط « ةيواعمو ىلع ملخب الإ ىوادنال
 اذه ىلع هتقفاوم وره هل رهظأف اعم ةيواعمو ىلع علخب راشأو ىنأف ةيواعم

 هعلخ ىلعةتقفاومالإ ىونبال وهو ىلعل هعلخ هنم بسك دقو هيف ىذيل ىأرلا

 ةصرفلا هذه هسفت ىلع عيضي نأ ةسايسلا نمح نم ري ملو ةيواعمل هعاخ نود هل
 اذه نم الصإ الو امبفالخ ىف ارمتسيف ةيواعم ىف هيأر ىلع همامأ هرارصاب

 هعلخ ميكحتلا دوهش ىف نلعاف ىموم وبأ ماقف « ةجيتن ىلإ صقانلا ميكحتلا

 هيحاضص ملخأ انأو هيحاص ملخ اذه نإ : لاف هدعب ورمي ماتو« ةيواعمو ىلعل

 هماقعسانلا قحأوهمدب بلاطلاو نامءعىلو هناف ةيواعم ىحاص تبثأو هعلخ اك

 امهميكحل نم ءىش ىلع نوماسملا لصحي لو افلتخاو ىموم وبأو وه ذيانتف
 م ىدوعسملا ىور دقو«ةيواعمو ىلع نيب هيلع ناك ام لثم ىلإ رمآلا داعو

 . ملخ ىلإ ىموم بأ ورمت جردتسا نأ دعب هيلع اقفتا اب ةفيحص ايتك بق اناك

 : نبا ريغ ءامسأ و رمع هيلع ضرعو ىلأف رمح نب: هللا دبع ورم ىلع ضرع م ىلع
 . عضوم ىلإ ابهذ ماعيمج اهامحْنُأ دعب اهاوطو ةفيحصلا ورمع ذخ ةاهابأف رمع
 اذه ىلع ميكحتلا



 طماع

 جراوملا ىأر ميكحتلا لبقهيلعناك املثم ىلإ ةيواعمو لعيب ر مأللا داع اماق

 ىلعاوج رخل واعمدر ,معوةواعمو ىلع لقب مهيلع شل رق ةيالونم اوصلختي نأ

 الإ ىلع ىلإ اومضني ملو مهتيالوب اهراثثتسا شيرق ىلع ثدقح لجأ نمالإ نامع

 ىف دهزلا نم ناكاضيأ ًايلع نآلو مومدب بلاطي ناك ىذلا ةيواعم نم مهفول

 وهراصو هيلع اويلقثا ممدبو هنيي ام م دسف اماف موضعب ىأر ىف اع ايندلا

 ديع نب كربلاو جام نب نمحراا دبع مهتم عمتجاف«مثدنع ءاوس ورمجو ةيواعمو

 تلاضمر رهش نم مويل اودعتاو 5 لتق ىلع اوقفتاو ركب نب ورمتو هللا
 ىف مقوف فيسلاب هيلع دشف ةيواعم ىلإ مويلا كلذ ىف كربلا راسف ه 5٠ ةنس

 ناكورصمي صاعلا نب ورمع ىلإ ركب نب ورمع راسو ؛ التققم هنم بصن ملو هتيلأ

 ةفاذح' نب ةجراخ اهيف هدصق ىتلا ةليللا ىف هلدب ىلصف ةيواعمل اهيلع ىلوت سا دق

 دصقو « ورمع اهو هلتقف ىجراخلا هيلع دشف اك اش ناك هنآل هتطرش ىبدحاص

 ىف فيسلأب هب رضف حبصلا ةالص ديري ج رخ ىتح ةليللا كلت ىف ًايلع نمر ا دبع

 را سانلاهملع دشف (كياصأل الو كال محلا) ىداني وهو هئرق

 م55 ةنس ه 4+ ةنس ةلس ناضمر رهش ىف كلذ ناكو هب هوأتق ىلع فوت اماف

 ىريذلا ح وتفلا

 مورلا تلود كلم ىف لخدتنوماسملا اهحتف ىتلا دالبلا تناك: اهبايسأ (1)

 نوملسملا كبتشا فيك انفرع دقو ةيئارسهنلاب نيدت مورلا ةلود تناكو سرفلاو
 ب وخلا تناكو نيملسملا ىلع ءادتعالاب اوءدب نيذلا ث ىراصماا نأو ىراصنلا عم

 امأو « هب أدب ام اومتأو هدعب ءافاملا اهلصوف 2 ىنلا دبع نم مهنيب ةعئاق

 (لفهيلا هلسرأ باتكب مالسالا ىلا مبكسلم ىرسك أمد دق ناك ىنلا ناف سرفلا

 ًادبف هبرهل هجوتي نأ نيلاب هلماع ىلا لسرأو ارابكتسا هقزع باتكسلا هلصو



 ساما

 ببسي نيد شارلا ءافلخلا دبع ىف سرفلل مهبرح ناكو اضل ناودعلاب نيماسملا

 ةيسايس تناك اذه مم ح وتفلا كلت نا مث . هب اوعدب ىذلا ناودعلا اذه

 لجو مالسالا ىلا ةوعدلا ابنم دصقي نكي لف ةينيد اهنم رثكأ

 مم وقس وةيزجلا لوبقابيف مهنم نوفتكي نوماسملا ناكذدقو ةوقلاب ةيلع سانلا

 مهنم اولبق ام مالسالا ىلع سانلا لج ح وتفلا كلت تناكولو مهنايدأ ىلع

 طيحي ةلود مالسالا دعب مهل حببصأ دق مهنأ اردجوف ءافاخظا ران اًعإو هريغ

 برعلا دالب فق عماطم نيثلودلا نيثاه نم لكل ناكو ورلاو سرقفلا الود اهب

 ةلودلادذه ىلإ ءادعلا نيعب اترظنف ماشااو قارعلاو نميلا اهنم نوكلمي اوناكو

 هذهب امهوذخ أ, وامهدالب ىف ح وتفلاهذه ىلا ءافلحلا ردابيمل ولو ةديدجلا ةيرعلا

 ثيحب تناك امهوق نآل امهمامأا وفقينأ كلذدعب مهنكمأ امل ةببجعلا ةأجافملا

 اهدالبو ةريقفلا ةيمآلا ةمآلا كلت ىفةئشان'ا ةلودلا هذه ةوق اهئازاب ركذتال

 كلي ةسايسلا نسحو هللا رصن وه اعاو ةبدجملا ةيوارحصا

 . ةأجافملا

 ىلأ ىلع ىنابيشلا ةثراح نب ىنثملا مدق : سرفلا دالبو قارعلا حتتف (5)

 املو مهياع هرمأف سراف لهأ نم هيلي نم مهب لئاقيف هموقىلع هرمؤيل ركب

 ضايعو ديلولا نب كاخ ركب وبأ هجو مث قارعلا دودحىف وزغي ذخأ مهيلا داع
 ىلإ اراسفدلاخ ةرهإ فريصي نأهيلا بتكو ىناللا ىلإ ةماياآ ةعقو دعب منغ نبا

 ْنآ واضايع ىقتاي ىت>ريسي و بونملا نمدلاخأ دب نأب وأ اهرمأنأ دع قارعلا

 ترجو ركب وب أ هرمأ اك دلاخ أديبف ادلاخىتاي ىتحريسيو لامثلا نم ضايع أي

 رمتلا نيع مث )١( رابناألا مث ةريملا ىلع هئاليتساب تهتناأسرفلا نيبو هني مئاقو

 خسارف ةرشع امهني» دادغب ىلزغ تارفلا ىلع ةنيدم )١(
 هيما



 ا

 ىلإ دلاخ نم : دلاخ هيلا بتكحف هدجنتسي ضايع نم لوسر هءاج كانهو

 ' : ديرأ كايإ « ضايع
 بشاقلا اهيلع اداسأ نلمحمي بئالملا كنأت اليلق ثيل

 بئاتك ابعبتي بئاتك

 ناسغو بلك _ءرم اعوجج اهب برامي لدنجلا ٌءمودب ناكو هيلا راس 9

 ىلإ عجر مث مهمز» ىتح مهيلع هدعاسف برعلا ىراصت نم ثريغو خ ونتو

 ماشلا موخم ىلع ىهو ضارفلا ةعقو اهرخآ مئاقو ةدعىسرفلا براخ هتيحان

 ىف كلذ نأكو برعلا ىراصتو مورلاو سرفلا هيلع عمتجاف ةريزحلاو قارعلاو

 باتكهانأفةريملا ىلإاهدعي مجرو مهيلع اهيفرسصتناف ه17ةنس ةدعقلاىذ فصن

 اهيلا هجوتف ماشلا ىلإ اهنم هجوتلاب هرمأي ركب ىبأ
 سرفلا نيبوهنيب تر رميدبعلعىنقالا ديبعوبأ قارعلا فددعب ماق دقو

 م 1 ةنس نابعش ىف رسجلا موي وأ قطانلا سق موي ةعقو اهمحأ عئاقو ةدع

 نأ امإو انيلا ربعت نأ امإ سرفلا هيلا لسراف تارفلا قرش لباببرق تناكو

 عطقف ديبع تأ اهيف لثق ةديدشب رح نيقي رفلا نيب تماقو مهيلا ربعق كيلا ريعت

 اوداكو ربنلا ىلا سرفلا مهعفدف عافدلا ىف اوتيمتسيل رسملا نيماسلا ضعب

 رسجلا دقع ىتح ةيمجخلا ىوذ نم هريغو ىنملا مه فو نأ الول هيف مهنوقلي

 روبعلا نم نوماسملا نكميو

 ةعقو سرفلان يبو هنيب ترك صاقو ىبأ نب دعس قارعلا ىلا رمع لسرأ م

 مسر سرفلا دئاقناكو خيراتلا ىف ةلمافلا عقاوملا نم ىهو ه 14 ةئس ةيسداقلا

 سرفلا شيجو فلا ةنامو نيرشع وحن نيءاسملا شيج ناكو ثداوق مظعأ 5

 مبفلخ روباس قدنخ اولعجو قيتعلا رب ىلرغ نوماسملا لزنف رثك أ وأ هلثم



 ةعبرأ ناشيإلا لتاقتو نيماسملا ىلإ هوربعو ءومدر من رهن قرش سرفلا لزنو
 ةليل هتليل ىعستو ةيسداقلا مويو ساع مونو ثاوغأ مادو امرا موب ) مايأ
 نملك ناكو برعلاو سرفلا ني ترج برح دشأ ابيف برحلا تناكو (ريرهملا

 عئالط ىلاثلا مويلا ىف نيماسملا تتأ دقو هليقتسم ىفا رحناتن اهل ردقي نييعشلا

 ناكف نيدودعملا نيماسملا لاطبأ نم وهو ورمع نب عاقعقلا اهيفو ماشلا ةدجن
 نيملسملاب لم ةيسسداقلا موي مبصأ لف ةميظعلا ةعقولا هذه ىف رثأ ريك | هل
 هيفو مهباق ل وملسملا لمح ثاحانج رقبقت ىتح ربظلا تأ لف رغلا ىلع
  مهعبتت ىف ةليلو اموي اوضق ىتح 5 مر ىف ا اووف ثدمأت
 > صرفلا دالب ق نوباستي نوملسملا داو قارفلا حتف م - ةعقولا هذهبو
 عبكد وام رخآ درجدزي اولتقو مهتكلمم ىلع اوضق

 دو مماطوأ شويج ةعبرأ ماشلا ىلا ركب وبأ ,لسرأ : ماشلا حتف (*)

 ندرالاهالوو ةنسح نب ليبح رش هعبتا مب « قشمد هالو دقو نايفس ىبأ نإا
 ةعاضق نم صاعلا نب ورعع 9 مث سصمج هالوو ةديبع أ اهدمأ مْ
 اوناك ةريغص مئاقو مورلا نيبو مهني تر « نيطسلف هالوو ماقلا ىلا
 اوكبتشار :ماشلاب مبعوج ترثك نأ كإ موراا ىلع اهيف كتورمعتني
 رم ةيسداقلا ةعقو لثم تناكو )١( كومريلا ةعقو ىف نيماسملا عم
 ةوه مهءارو اولعجو اقدنخ هرذختاو ىداولا ىلع مورلا لزنذ ةلصمانللا مقاول
 داوقلا نم هناوخا ىلع ورمع راش أو فلأ ىتئامو نيعبرأ وحن اوناكو ةصوقاولا

 مورلا ءازاب اولزتف اوءاجو ورمع ىأرب ىضرف ركب ىلإ ىلا اوبتكق اوعمتجي نأ :
 فالآ ةرشع وحن ىف قارعلا 3 ديلولا نب دلاخ ثءاجو انلأ نيثالثو ةّمس ىف
 م لع راشأف ةل_حاو ةدايق مل تسل هدنج ىلع دبات لك نيدناستم ٌمدجوف

 ةيربط ةريحج ىبونج ندرالا رهن ىف بصن داو 0(



 و

 دا اؤأموداس

 هبأرب اوضرف اهالوتيف ره ًادس نأ مبزيي اهوب ءانتي نأ ىلع 3 ةايق كمحوتب

 ةديبعاب هيف ماقأو ةقرف 18 بلقلا ف لعجو ةرذ 8 ءمسقو شوملا ىعف

 ناشيجلات !!مث داوقلا قاب امهيف ماقأو كلذك ةرسيملاو قرف١٠ ةنميملا لعجو
 ىلع نا«رفلا مزعف مهاجرو مورلا ليخ نيب لصف ىتح بلقلا ىف دلاخ مدقتف

 ىتح ”ومزبف مهاجر ىلع اوامج م اوقلطناف ق.رطلا مط نوماسملا حّفف رارفلا
 نوما دغأو# مهنم ليلق الا جني ملو ةسوقاولا ةوه ىف مهنم اريثك اوقلأ

 اهلك اهحتف اونأ ىتح ةنيدم دعب ةنيدم اهنوحتفي ماشلا ندم ىف نوباستي
 اوعمجتو ةيلامثلا ندملا نوماسملا هل خأأف اهظعاشيج مورلا مبيلا لسرأ مث

 اهيمسي ةميظع ةعقوم ىف كانه مورلا ىلع اورصتناف ه 15 ةنس كومريلا برق

 ةصوقاولا ةعقوم ةقياسلا ةعقوملا ىمسيو كومريلا ةعقوم نيخروملا ضعب
 تيب اوحتفت نيطساف ىلا اوهجوتتو اهولخأ ىتلا دالبلا اهدعب نوملسملا درتساو
 . اهريغو سدقللا

 لاو نماعلا نيوردع ناكو ماشلا حافي رصم متف لصا : نيل متف (4)

 ف اهلا هدف اهدتف ناطللا نب نشل نيك ابل ماقلا' كارق ترقأ نيطسلف

 نآل ليلقلا ددعلا اذه ىف ورمع اهيلا راس دقو فالآ ةعبرأ هددع شاج
 فتوفلاخي رم لهأ ناكو ماشلا حتمي مطقتا دق ناك اهيلا مورلا قيرط
 ني فالملا ناكو ةيبوقعي نويرصملاو ةيناكلم مورلاف ةيئارصنلا ىف مورلإ

 كلذب رمع نم ىنتكاو نييرمملا بن اجو رمع نمأفددشأ اغلاب تقولا كلذ فنيتديقعلا

 ىلإ راس مث هام ٌةئس ىحضألا ديع ىف اهحتفف ش!ارعلا دصقو شما

 مهدي ترجو اهيف مورلا عم كبتشاف سيبلب اهدعب دصقو اهحتفف (1) امرفلأ
 دجوفس مش نيعىلا راس موهنم سيبلب ذخَأو مهيلع اهيف رصتنا ةديدش برح

 . ديعس روب قرش ضيألا رحباا نم ةبيرق ةنيدم (1)



 1م

 اواصو اماف ىرخأ فالآ ةعبرأب هدمأف رمع دجنتاف اهيف اوعمجت دق مورلا

 منيو هنيب ةلصافلا ةعقوملا تناكف سعث نيع ةعقوم ىف مورلا عم كبتشا هيلإ

 نم برقلاب نويلباب نصح ىلا هنم اورفف مهعمج قزمو مييلع اهيف بلغت دقو

 نم اهب طيح هناضيف نابإ ىف لينلاو ةعينم راوسأ هب طيحت تناكو سم نيع

 رصم ريمأ سقوقملا ج رخ مث رهشأ ةعبس هيف قوماسملا مرصاأ تابجلا عيمج

 نولمحيال مايأ ةثالث ىف مورلا نم نمصحلا لهأ ج رخي نأو ةيزملا ىلع مهحلاصف
 ه ٠١ ةئس كلذ ناكو ممتاوقأ الإ مبعم

 برعلا ةامح ىف َح وتفلا رثأ

 بوعشلاب اهيف اوطلتخا ذإ برعلا ةايح ىف ةريثك راثآ ح وتفلا هذه ناك
 نوفي قامثت ةريثك ارومأ انف اوداقتساو مينيد اه ردافأت اهدالب اوحتف ىلا

 نيماسملا عنجال مالسالاو مهيلع اهيف قبسلا نم بوعشلا هذ ناك امل ”ايند

 اهيف رهظ ىتلا رومألا ثأ ىه هذهو « غثايند رومأ ىف ريغ نم ةدافتسالا نم

 . حوتفلا كلت 9 1

 ةقيرط اهبورح ىف عبتت اهتيلهاج ىف برعلا تناك . شوبجلا ةئبعت )١(

 اهشويج بيتر 'نودب اذكهو ركيفدوعيورفي برا اركي نأن رفلاو ركسلا
 اممأ ميمامأ اوأر حوتفلا هذه ىف نوماسملا براعاماف اهبورح ىف ماظن وأ

 دونجلا ريسم اوطب رفرفلاو ركلانم ةيلهاجلا ةقيرطاهب ورح ىف حلصتال ةمظنم

 م ةنع رجا وأ دعاو مدقت ال اكسامم فصلا ن وك ل معلا مهضعل

 قيرطلا فرعتتو تاشوانملا ًادبتل مامالا ف نوكست ةمدقم شيجحلل اواعج

 .ىرسلو ىنكي نيتبنجم وأ نيحانجو « دنجلا ريمأ هيفو طسولا ىف نوكي ابلقو

 دئات رمأي ركأل اريمأ ةقرف لكل اولعحو قرف ىلا ةهوهسل دكو « ةقاس مح



 - مال

 ميظعلا نأشلا ناسرمغال ناكذا اريمأ ةصاخ ناسرغلا لعز ولع اوناكو شيلا

 مهتشيعم ىف فرتلا لئاسو ىلإ برعلا لام دقو : فرتا ىلا رت ىلا ليملا (؟ 9

 اوزواجي / نإو هنعاللاى ضر 00001 ةحوتفملا داللا لهل اديلقت

 0 روصقلا اونو لاومألا اونتقاف مولد اب عرمأ ىلا داصتقالا دودح كلذف

 لكشب دجاسملا ريضحم مثواسن تناك ىتح مهسبالم اواجو مهلك ام اوياطأو

 اهنرضم كو اهروضخ نم نيععتف ةنعقل نثم هنأ اينعشا ىطر ةعئاغ تأر

 1 نال
 7-0 ىنلا كوهع ىلع

 امتريزمم ةعئاق اهتيلهاج ىف ةيبرعلا لئابقلا تناك : ةرجحلا ىلإ ليملا ()
 اهسفت تلام ةيصخلا دالبلا كلت اهمامأ تحتفاماف اهتنوشخو اهنلوحقي ةيضار

 ريمعتب اهيف لغتشت يي رخأ ةايح اهتيداب و اهتايحي لدبتست نأو اهيلإ ةرحط ا ىلإ

 دالبلا كلت ىلا ةديدع لئابق رئازملا نم ترحاهف ةيشاملا ىعر لدب ضرالا

 اهْضرَأر ريمعلا َْق اهلها أ تكراشو ةحوتمملا

 ناكر حوتفلا كلت دعب هيلا مهليم ددجم م اًضَِأ اذهو : ندملا ءاقثا _ ندملا ءاقنا (4)

 نآل رارقتسا هشدع اهيف لوشيعو ندم ءاشناب نومتبمال مهم لهاج ٌْق برعلا

 اهنومشي رعشلا نم مهمويب تناكاماو ةشيعلا هذه لثم متاليال مم ريزج لاح

 حوتفلا هذه كعب اموديش لا ندللا نمو اولا ادا اموضوشو اولح اذا

 ندملا نمكلذ ريغو رصمب طاطسفلاوءقارعلاب ةرمدملاو ةفوكلا

 بوعشلا نم ريغ مح وتفلا هذه ف برعلا كتحا : فراعملاعاسنا(5)

 ف اوأقنكو مهشيعم بيلاساو مهةالخاو ممادأعو ممورح ىلع اوعلطاو

 ىف دازو مهسوفت ىفكلذ رئافاهوفلأ لالا وح واهودهاش,لءايشأ اوأرف مثدالب

 تحسصا نأ كعب م قيلي ىذلا رهظملاب مالاهذهمام أنو رهظي مهلعجو مهفراعم



 ب مما

 ملاعلانعةلزع ىف ثو هبذورهظي اوناك ىذلا ةوادبلا رهظم م مهيدي اهنم أ
 هيلع اوناك امفلاخ ىؤب هعم نمو ةيواعم هلياقف ماشلا ر هع راز دقوممريزجف

 رقم 8-0 كلذ فال اورهظ اذا من هوريخأاف مهنم كلذ ركتنافمموادب ىف

 مونمهلبقف ثديغو مورا نمماشلا لهأ

 ةيسايسلا نيفلا

 نايع لتق اهيلع بترتو ءافلطا دهع رخآ ىف تئدح ىتلا نتفلا نكست مل
 ابيف كرتشا نم ىلع ذخؤيال ةيسايس انتف تناك اعاو ةيئيد انتف اهريغو ىلعو

 جراوملاو هميمصنمتسيل اهمأالإ نيدلا نم تناكناوةسايسلاو هني دلصأ ىفءىث
 ةين.د انتف اهواعج نيذلا ث نتفلا هذه ىف اوكرتشا نيذلا بارعالا ةعطنتم نم
 ريزلاوةحلطو ىلعو ناّمع نم هللا لوسر باحصأ رابك اهيق نورفكي اوُدَخأَو
 مرفكعي اوكحو عييلع جراوحلا كئلوأ مق نم مثريغو ةشئامو ةيواعمو
 مهدعل 'ىتأ نيذلا ةلزمعملا أ نم ريثك كلذ ل مءامد اوحابتساو

 ىلعهدنع اودهش ول مها ريبزلاو ةحلطو ىلع ىف لوقي ءاطع نب لصاو ناك ىتح

 فالتخا ىلع نكن مل نتفلا هذه نأ عم لقب ةقأب مهداهش لوبق زوجي مل ءىش
 ناك امنإو اهب 'رهثكلاو نامالا قلعتي ىتلانيدلالوصأ نم لصأب قاعت_ ءىش ىف
 هرم لمت امت هيف فالحلاف ةسايسلا نم كلذو ةرامالاو مكمل ىلع مهفالتخا
 قاوتىتلاءامدلا نأش اهنآش سيلو اهباحصأ اضرب كففست هيف كنفست ىتلا ءامدلاو
 ىلعهتعيش هب تحتحا ىلع شيج ىف رساي نب راع لتق امل كلذلو اه اهأ قمت ف

 ةيواعم لاقف ( ةيمابلا ةئفلا هلتقت راع حجو ) دم ةللكم ىنلا نع اوور امب ةيواعم
 ش :ش . هجرخأ نم هلتق اهنا



 مخ

 ملو هنيد ىف رخآلا ىلع مدحأ نعطي لف باحصالا ءالؤد لئاقت دقو

 ىأر اًميح ىلع اذهو ىنيدلا هلضف هطمغي نأ ىلع ةيسايساا ةوادعلا هلمحم

 لعزيزع : لوقيوهبجو نع بارثلا حسي لعج لجلا ةعقو دعب الوتقم ةحلط
 ىريعبو ىرجتع وكشأ هللا ىلا لاق مث ءامسلا موت تحت الدم كارأ نأ دم ابأ

 عمو ةيلع هياحصأو وهب لعجو ؛ ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ىنتيل

 : دشني الجر

 رقفنا هدعسو ىنغتسا وهام اذا هقيدص نم ىنغلا هدب, نآك ىتف

 هللا ديبع نب ةحلط دمحم وبأ كاذ : لاقف

 لمد كفقلع مزكو فلا هذه لزتعا نماضرأ للا لوشر باعتسأ نم ناكو

 مل مهنكلو اهريغو رمع نب هللا دبعو صاقو ىنأ نب دعم لثم اهيف نيماسملا
 نوما قات رمأ اذهنأ اوفرعو نيقيرفلا نم اهيف كرتذا نم نيد ىف اونعطل

 مذ بهذملا اذه اهيف اوبهذي نأ مهاف دئاقعلا رومأ ىف هل لخد الو ةسايسلا
 فالخ لع ابيف اويهذي نأ ثريغلو رخالا ىلع نيةيرفلا ذحأ مدنع حجري

 ظ مثدنع كلذ حجرت اذإ مهبهذم

 كرتشا نمىلع كلا دنع هتظحالم نم دب الو نآفلا كلت نأش ناك اذبف
 : هعم ىرخأ رومأ ةظحالم نم دبال م زيغو هللا لوسر باحصأ نم ابيف

 سخش ةرصنل نيفلؤماضعب ىر كنك مل بورحلاو نتفلا هذه نأ ()
 ” ًاديم ريرقت اهنم نوديرب اونوك م مما ابلهأ أهيف رذعبال ىتح صخيش ىلع

 بصعتللوةصاللا ةحاصملا اهيلعلماملا ناك امناو ةمآلاب لح فيح مفر وأ ىنيد
 ةبماخلا مهملاصمىف اوكفسي نأ ءايعلا باحصألا ككل وأ ىئاف«رخآ ىلع درغ]

 ملا لكش ىف ةمآلا ةحلصم كلذ ىلع ممل لماحلا ناك ائاوكءامدلا كلت ىلك



 كش يو البن

 ةيوق ةبصع و نامع ةفالخ ىف ذوق دادزي ةيمأ ىنب ارأر دقف هب كت ىذلا

 مهتفالخ نوياقيف مهيديأ نم هصيلخت بعصي نيماسملا رمأ نم اونكمت اذإ

 فر هز مهيف نوريسيو نيماسملا ىلع هب نور انبي ىازو كلم ىلإ ةيروملا

 ريبزلاو ىلع هيلع هركنأ نمم ناكو نامع ىلع كلذ مهضعب ركنأف رفق وأ

 لمحي رمأ وه اعاو مددنع اةةحم نكي مل كلذ رض نكلو ةفئاعو ةحلطو

 مه رمأ لص ملو حصانلا فقوم نامد نم اوفقوف نيقياا نود نظلا هيلع

 فاخي الو مهيأد كلذ ىف ىريال هنع ذأ ىضر ناكر هيلد جورملا دح ىلإ

 كئاوأ هيلع جرخ الف مهفوخ ةيمأ ىنب هموق نر ماسلا رمأ ىلع

 مث « هولتق نيح همدب نوبلاطي اوماقو هيلع مهجورخ ميياع ارركنأ نومتألا

 موق مشاه ىنب ىلإ ةيمالسالا ةفالطا ىلع ةيمأ ىنب نم مهفوخ لقتناف ىلع ىلوت

 هئانبأو ىلع ىف ةثارو نيماسملا كح نوكي ْنأ.نور مهمعيشو مثاهونب ناكو ىلع

 هنأو اضرف نيماسملا ىلع هتضرف هتعيش نأ ىأرو هتعوابم نم موضعب عنتماف

 وهناك اذإو ةقلتوب ةقلط توتر ردة الوألل هك دوم سالاب رات فوك

 دقو مهيلع هنم ىشخم نم هتيرذ نم نوكي دةف نيماسلا ىلع هنم ىشخمال ثيحمب

 قحأ هنأ نوري نيدلا ىلع ةعيش نم اريثك نادع ىلع اوجرخ نيذلا نيب نم اوأر

 كلت ىلع اوضقيل مهنم نامعمدي هنويلاط هيلع اوجرفت هؤانبأو وه رمآلا كلذب

 مبيف موقي ناك نأ دعب ربقأ ق.رطإ مهيف ملا لكش ريغتل هتلتق ىتاا ةئفلا

 ىه تناكولو ةياغال ةليسو ثد نع نامع مدب ةيلاطملا تناكف ىروشلا قيرطب

 نيماسملاروبج نأ ىري ىلع ناكو « مهب اهرعأ لهسل ٌمدنع اهدحو ةدوصقملا

 هنودصقي :اوناكول نامع مدب هنوبلاطي نيذلا ءالؤه نأو هتفالخ اوضر دق

 مث ثريغ هعباي (مهوعبابل هتفالخم اضرلا مدع نم هءأرو ايش نوفخيالو هدحو

 مل مرمأ نآلو مهيلا ءوده ىف لوصولامبنكهل نامثع ةلتق ىف كلذ دعب اورظن



 كا

 ءىشإ مهي ناك دقو مونم ةقرفلا كلت ىف ءىثغولب نكي ثرحب ةلوهسلا نه نكي

 هنوبلاطين يذلا ءالثه نأ ىريو مهكرتيف هراصنأب لحتداكست ةنتفلا ىري مث مهعم
 هنإ م مهيلع هرمأ لبسيل ةنتفلا هذه هراصنأب لح نأ الإ نوديربال نامع مدي

 رمع لتقي نأ اوري لهب هلتقوه ىأرر نازمرطا رمع نب هللا ديبعلتق اميح آر

 هللا ديبع 0 نم ادقعت دشأ ناك نامع دلت ع نأ كشالر نيموي قهشاو

 ةيواعم ىلإ هئم رفق هتذالخ لوأل للا كيبع طا ىف رظناا ىلع ددج م نو

 هسفت هب قاعتي رمل هريغ لتق ىف نوددشلو هلتق ىف نولهاست, فيك مهيأ

 اهيف ضعب ىلع موصخلا ضعب راصتنا لمحتت ةسايسلا رومأ نأ (؟)

 لصو اذإو ةسايسلا لئاسو نم امهيلإ امو ةليملاو ىأرلا رمح
 نم ءىشب هل راصتنالاف برحلاب ىأرال راصتنالا دسح ىلإ اهيف رمألا

 ىلك لمحي اذه ىلعو فيسلاب هل راصتنالا نم اررض فخأ ةليملاو عادم

 ورمع نملصح ىذلاك نتفلا هذهىف عادألابورض نم باحصألا نم لصح ام

 . هريغو ميكحتلا ىف
 وحن نمو ج راوطا لعفبام اهمظد عم لعفتال ةديشرلا مألا نأ (*)

 تحتفو مهحامر ىلع نيدلا ماد نيذلا ثو هللا لوسر تافضأ ةالكع عم | غو

 م الف ةيلهاملا ةلالش ىف ج راوملا ككل 3 ناكل متالولو مهفويسإ دالبلا

 ىأو مهيلع دعب نأ نكميام لك هيف عيضي الأو م اذه شفا

 مهنأش ناك امهم مالمالا ءايظع موف وينيال مراص ىأو 055 ال داوح

 لثم هل سيل نع قيلي الو مهبراحتو مهمصاخم نم ناك ام علا انفاس مو

 الإو موقسف وأ را ف نأ دح ىلإ ! مب طخ نأ مهتقباسو مهاضف

 . هرخآ ىلا هلوأ نم اتدف وأ ارفك انيلإ هوامح ىذلا نيدلا اذه ناك

 دعب اهيف كرتشا نم ,إعال اهيف ابيس ناك نم ىلع نتفلا ىف موللا نأ (4)
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 ةجلاعم نودب تك رت نإ اهيلع بترتت ىتلا ىضومتا منمو اهتجلاعم ديرب اهعوقو
 هذه ملإو « اطرّتعا نم ماقم نم اريخ اذه لجأ نم اهيف هماقم نوكي امبدو

 : ىف نامع لتقب اهوءدبو اهوراثأ نيذلا ج راوملا كئاوأ ىعالإ عهت.ال نتفلا

 . هنع هللا ىضر ىلع لقي اهومتخو هئمأم

 ناهع لاتقم

 لع نيبصعتملا وأ ايندلا دهز ىف نيلاغلا نم اقيرف نامع ىلع نوجراألا ناك
 نم ةوبنلا تيب لال نيبصعتملا 1 0 ود نيماسملا رومأب اهرانكتسال شلرق

 ملام ايندلا نم سانالو هسفتل مابأ هنأ نامع ىلع اوذخأف مهيلإ نمو ةيئيسلا
 اوذخأو كلملا ةنيزءلإكسنلا ىز نم ةفاللا لكش باقف رمتو ر 00

 سخ مكملا نب ناورم ىطعأو نيماسملا تايالوب هنايرقأ ضعب ريآ هنأ هيلع
 ابضءب ىلإ واغ ةرظناورظنو اهضعل اوقاتخا رومأ نم كلذ ريغو ةيقيرفأ مئانغ
 بصن مدي نيذلا دقعلاو لملا لأ نم اونوكي ملو هلزع نييلاط هيلع اوراثف
 - ممسول هنأ ىأر لب هلزع بجوي ائيش ب ررا هنأأ نامنع ري لو مطزعو ءافثللا

 ىنسملاب اب مهجلام دقف اذه ممو مهنلك تفر هر وتلا مآ كمر ١

 ناكسف«مههوجو ف ضيسعفدل نأ ضدي لو مهبلاطم نم اريثك باجأو | ماض
 "ام نكي ملو مبيلع اهتعبت مقت ىت علا ةنئفلا كلت ىف اببسو اناودعو اماظ هل مبلتق

 . تقيرأ ىتلا ءامدلا كلت وأ همد رم ةرطق ىواس هيلع ةوذخأ
 . هلجأ نم



 زواج( كلذ نكلو هتفالخ و هيلع ذخأ ام ضع نامع لك اع ذخأ لع نأك
 رومأىف ناكاعإو هبكترا مرحم ىف نكي مل هيلع هذخأي ام نآل هرمأ هلازتعا دح
 اذ ةريخكر ومأ ىف نوفلتخي هلا لودر باحصأ ناكو اهدابتجا اهيف فلتخا
 جراوملا كئلوأ هاد املذ اليجج ارجبه هبحاص اهدحأ رجع» ءافج مهنيب لصح
 هل اولقو مونع هوقرمعيل ائيدم اركم ل اوركف هنع مدر ىلع لواح ةئيدملاب نامع
 ىتاةئتفلا هذه لزتعي نأ ىأرو مهيلإ بتل ؟ هنأ ركتأف انيلإ تبتك ىذلا تنأ
 جر 2: هنم هوعمسلا ا ىذلا حصنلا ريغ كلِع نكي مهنا | 3 2 هيلع مق بذكي
 راصن لاو نيرجاهملا ءانبأ نه ضعب عم نيسأحاو نسما هينبا كرتو ةنيدملا ن
 هّقح ىف ريصقت هيل بس دأ كفر عم نكمي الف 3ع ها
 أ ةيواعم ةنم بلط امي هل ىششي ناكر ه هسفن ق> ف رصق ىذلا وه اعاو
 هذه نم هيمحو اهيمحم ةئيدملا ىف ادنج عمل نأ ىأف ماشلا ىلإ هعم لقتني
 قارب سم مدي هيدي الأو همد لذس نأ ىضر هنكلو ةلمتحم تناك ىتللا ةراغلا
 همد ىف بتذ هتلتق ريغ ىلع سيلو هللا دنع ا كلذ ىف هلف هليبس
 لتاقي نأ ىبأي وه ناكو ةراغلا هذه مفدل اًئيش ن زوكلمي اونوكي مل مهن منال
 , 2. هيلع نوريثملا

 ىلع ىلإ قاع لاق دعب جراو آلا ءالود مويفو ةنيدملا لهأ بهذ دقو
 رظنلال جوي 0 ىضذوقلا هذه ادح عضيل مهتعتل | لبقف ةفالخلاب هنوعيايب
 نم صنقي نأ لبق اهبابسأ لاعتو ةنتفلا لوؤتو لاحلا ادهن ىتح نامع لتق ىف
 لديةنتفلا ةدايز ىلإ مرمأ ىف ةردابملا ىدؤت دقو ةفلتخم لئابق نم و ابياحضأ
 ةيواعم ىلإ رفسلاب اورداب دق اوناكنامع 0 نم ةئداخلا دوهش نأ امسال اهفيفخم

 ةفالملاب هنوعيابيف ىلع ىلإ نوبهذي جرراوملا كئلوأ | وأر اميح ماشلاب

 خيرات وساد م



 - وعدم

 الام عدت ل اهنإ ىتح ضعب باقرب اهضعب ذخأي ةئتفلا هذه ثداوح تناكو

 جراوخلا كئاوأ اوأر اميح نامع لآ نافرومألا ىكإءوده ىف رظنلاو ربدتلل

 اولاقو هب هومهتاف هنم رييدتب ناك نامع لتق نأ ىف اوكشي مل ىلع ىلإ نومضتي

 نم هدالوالو هل نيماسملا رمأ نوكيل هيلع جراوملا كئلوأ طلس ىذلا وه هنإ

 اثولم هيف لتق ىذلا نامع صيق مبعمو ةريثم ةلاح ىف ةيواعم ىلإ اويهذف هدعب

 هودهاش ام رهاظ نم هوطيتتساو هومبف م ىلع 4ع ىلع 9 راو ةمدب

 رمألا بلط كلذ ىلع هلم ىذلا نأو نامع لتق ىف دي هل ًايلع نأ نقيأ ىتح

 هبلاطوهيلع ج ورا هسفنل حابتساف هل ع نيس س ىذا قىروشلا قب رطريغ نم هسفنل

 ناك اذكهو 4 هن وضرب نك هل نوماسما راتخيل رعألا لزتعي آو نايع مدي

 رذعبو هبناح ىف قملا ه. ىرب ام ةيوقلا ةلدآلا نم هدنع موش نيقيرفلا نم لك

 قلخلا ىلع اهرمأ ىمعو تهباشت تلبقأ اذإ نتفلاو فصنم لك دنع هيف

 ىلع لتقم

 رمأ ىف لاجرلا كح هنإ اولاقو « ميكحتلاب هاضر ىلع نم جراومللا ركنأ

 اوحلصأف اولتتقا نيئمؤملا نم ناتفئاط نإو) هلل مح نع مهيف لدعو ةاغبلا

 نا هللارمأ ىلاءىنتىتحا ىعبت ىلا اولئاقف ىرخأالا ىلع اهادحإ تغب نآف امهنيب

 كلذفاوعطنت دقو(نيطسقملابجلانإ اوطسقأو لدعلابامبنيب اوحلصأق تءاف

 ءارو رح ف ىلعلا و لاقو ارك هواعؤ-ةماكلا قر رفت ف مهتحاصم لجأ نم هيف اولاغتوأ

 نحنف الإو كعيابن انبت اك بتف هللا ىلا انيت دقو ارفك انم ناك مكحتلا نأ

 قهبأر ناكو مبلثم رفكلاب ةسفن ىلع كدبشلا ناو ماضدَأو موعيابف 6 نوفهلاخم

 كلذب مبيلع لاتحاف اهل وق ىلع بلغ هنكلو ةيسايس ةعيدخ هنأ مكحتلا اذه

 ال وعفم ناك ارمأ هللا ىف ناكملا عمتي نأ ىلاو الاحعم اررض منول

 اذه ىلإ ال هنأ ولو مهعم هب تل ا هذه ىف لمعتساو



 -1ةه-

 (ةيواعم هيلعزشيملو اهلك اب ةحجنل هب قيلبال اعادخمدعب نكيملو ةلوما لك ى

 دجسملا ىف مهعمج هيلع اذه اورككأ مي”دتلا ناكم ىلإ ىسوم بأ لسرأ املف
 ةلك ) مهل لاقق ( هللالا كحال ) نولوقي دجسملا ىحاون نم اوبثوف مهبطخيل

 ةيالولابهوعبابف يسارلا بهو نب هللادبع لزنم ىلا اوجرفت (لطاب اهم ديدأ قح
 ىضقنا ىتح مهكرتف ناوربنلا رسم اوعمتجا ىتح نيفختسم انادحو أوجرخو
 اوبتكُم مادلا برا ءىهملاىلا وعدي مهيلا بتكم م هب ىضقنا امي نيكسحلا رمأ
 كسفت ىلع تدهش ناف كسفنل تبضغ انو كبرت بضغت مل كناف دعب امأ : هيلا
 ءاوس ىلع كنذبان دقف الإو كنيبو اننيب امف انرظن ةبوتلا تايقتساو رفكلاب

 مهنأ هغلب اميح الا مبيلا جرخي ملو مهنم سيأف < نينئاملا ديك ىدهيال هللا نإ
 هللا دبع لقي تهننا ةعقوم مهنيبو هنيب تناكسف مهنم اوأتقو سانلا اوضرتعا

 . مهعمج قيرفتو بهو نبأ
 و ميكحتلا اذه ىف جراوحلاو ىلع نيب لصح ىذلا فالخلا وه اذهو

 هنأ ممل انماس اذإ ةيواعم نآل نيدلا ةيحان نم هيلع راكنالا ىف قح مط نكي

 كشالو هللارمأ ىلإ ءىنت ىتح ةيغابلا ةكفلا لاتقب هللا انرمأ دقف ةاغبلا نم ناك

 عجري نأ نيفمع ةعقوم ىف فحاصملا مفر بلطو هللا رمأ ىلإ ءاف دق ةيواعم نأ

 اضرلاولاتقلا نع فكلاب كلذ دنع هللا رمأ دقو ىلع نيبو هنيب اف ابمكح ىلإ
 فحاصملا عفر نأ يريىلع ناك دقو ( لدعلابامهننب | وزانمأف كرف ناف ) حلصلاب

 ةعيدخلا طامحاب لفكستو اذهلثم ىف لسلاىلإ ح ونجلاب رمأ هللا نكلو ةعيدخ

 عقو ام نيكملا نم مقيال ىتح ميكحتلا اذهل اوطاتحي نأ مهيلع ناك دقو
 . هتحن لئاط ال ىذلا فاللا اذه هنأش ىف اوفلتخي نأ لدب هبف امهنم

 وه بجاولا ناك انإو ةيصعم الو ارفكح ميكحتلا اذهب اضرلا نكي ملف
 اماظ الإ هيايلع جراوحلا لتق نكي ملو ةملكلل اعججو ءامدلل انقح هب اًضراا

 كلذ لعف الاف مبنم اضعب لتق دق يلع ناك اذإو هلبق ناّمع مهلتق لثم اناودعو



 تاواةكام

 دقو « مهنم صاصقللو هيلع مهيغبل مهلتقف مهل اوضرعتو سانلا اولتق نأ دعب

 ىلع مهتلمج ىتلا ىه اهدحو ةسايسلاو هعماب نامع اولتم م نيدلا مسي هولتد

 سايعنب هللا دبع ىلو اميح نامع ىلا مثرظن ىلع ىلإ نورظنياو ءدب دقو امبلتق

 ديبعو زاحملا ىلع سايعلا نب مق: اولاقو ضعب ىلا مهضعب رظنف ةرسعبلا ىلع

 قوطلاخب ميكحتلاةلأسم هل اوعرتخانأ ىلا مويرك دادزتهنم مهتم استذخأ مث

 ىمايسلا مهضرغ نع هن سانلا اوعدخيل اهيف نيدلا مماب هيلع ن وركتيو اهب

 ةئيسلا ةنساا هذه نيعدتبملا نيدلا مماب نيرجاتملا لوأ كلذب !وناكف

 . مالسالا ىف

 روف هل ىنلا لاحت رن

 نيدشارلا ءافلخلا نمز

 نكت ملاوحأ ابيف دجو نيدشارا ءافلملا دبع ىف ةلودلا رومأ تعسنا

 مظنلا نم امل اوثدحأ لب اهمامأ نيدماج ءافلخلا فقي لف هلام ىنلا دهع ىف

 ابعاسقا دعب اهتمظعي قيليو اهتاحاحب قيام ةلودلا عاضوأ ىف اودازو اهئالي ام

 نآل ريغ دنع 7 عقانلاب هيف ودخل وأ مهنيد لوتعا نم كالذ نيطينتسم

 هذهو «ثايند رومأ نم اصلا ىف مريغ ديلقت ىف اجرح مبيلع لعجي مل مالسالا

 : ةلودلا هذه ىف ةعبتم تناك ىتلامظنلاو عاضوألا أ ىه

 كلملا تاراش نم ءىش ةلودلا هذه ىف ءافلخا نكي مل : محلا ىف 0(

 ناطلسلا تاراش نم ءىش هيف نيماسملا ىلع ربظ ىذلا نامع دبع ىف ىتح هتببأو

 هتيعرنمدحاوك هتيب ىفو هقيرط ىف ريسإ ةفيلخلا ناكف م راص ىذلا عساولا
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 5 ىأروعم امهيفدبأر ىوتسي هلوسر ةنسو هللا باتك سانلا كح ىف هتودق
 ىوتفلا ف مهعم قفتتا اذاف هتمأ نم نيدبتجلا دحأك ادهم طاينتسالا ىف ناكفق
 لمجابيف اوفلتخا نإو هنع ج رخي نأ هنكمي ال اعامجإ راصو هيلع اوقفتا امب لمع
 ةموكمطل نكي مو منيب ىروش محلا ىف ثرمأ ناكف ممئارأ نم فلا

 نيدلا ةوقب هنكح ىف اديقم ةفيلخلا ناك لب مبيف ةيدادبتسا ةطلس ةيأ ا ءافلحخلا

 ىف كنم ىأر نم مطل لاقف سانلا ىف رمت فقو دقو ماعلا ىأرلا ةوقو

 . انفوسب هانموقل اماجوعا كيف انيأر ول : هل اولاقف « هموقيلف اجاحوعا

 حوتفلا تعسن | نأ ىلإ مهيضاق و ميبلا ٍ نيماسملا ةفيلخ ناك : ءاضقلا ىف (50)

 نوريسي اجاهنم رمتوط عضو رهلهأ ىلإ ءاضقلا | وشوفتءافلملا ل انام تروكو

 لف مهنيعي ىذلا وهقفيلألا ناك و هدهع نم ةاضقلا مسا مهيلع قلطأ دقو هيلع

 ابيف ىوتسل مهنع ةلقتسم مهتطلس تناك لب مبيلع 3 راصمالا ةالول نكي

 لاملا تيد رم نوقزري ثناكو ةقوسلاو ماكلملاو عيضولاو فيرشلا

 . مهتجاح نسداَم

 لامع ريغ اهب قوموقي لامع ايلاغ ةيابحلل ناك : جارملا ةيابج ىف (©)

 من دالبلا ٌلاصمو دنجلا قازرأ ىف نوبي ام نوقفتي اوناكو ٌثداوقو راصمألا

 تايابح كانه تناكو ههوجو ىف قفنيل ةفالخلاراد ىلإ كلذ دعب ىقببام لسرب

 روشعلا نم ةتباث ريغ تايابجو « تاقدصلاو ةيزملاو رشعلاو جارحخلا نم ةتباث

 ةونءنوماسملا اهكلتما ىتا | ىضارلا ىلع عضوي ناكام وه جاراو « مئانغلاو

 ء مهل تكوت ىتلا ضرالل ةرجأ هنأك ملم ذخوتي اهلهأ ىدبأ ىف اهوكرتو

 ةيزملا مهنم ليقتال اهلهأو ةونع تذخأوأ اهيلع اهاهأ لسأ ىتاا ىضارألا امأ

 ةونع تذخأ ىتلا ىضارأالا اهلثمو اهم جرخي ام رشع اهيفف ناثوألا ةديعك

 فورعملا (كراجلا) ماظن يهروشعلاو ؛ نيماخلا نيب تمسق لب اهلهال كرتك رقت لو



 باقه

 نم راجت نأ هغلب اميح رم دهع ىف ةلوقنملا ةراحتلا ىلع تضرف دقو ناآلا

 ض رفق مهتراج شع مونم ذخ ويف برلا دالب ىلإ مهمراحتب نويهذي نيماسملا
 لعضرفورشعلا فصن ةمذلا لهأ ىلع ضرفو كلذ ريظن ىف رشعلا مهتراجن ىلع
 ءىش نيتئاملا نود امف نكي )ا و رشعلا عير نيماسملا

 ماردلا تناكو رمع دهع ىف ىتالسالا دقنلا ماظن ثدحتسا : دقنلا ىف )2
 نورشع لاقثملا نزو ىلع اهضعب نزولا ةفلتخم هلبق اهب اولماعت ىتلا ةيسرافلا
 رمم برضف طئرارق ةرشع هلزو ابضعبو ًاطاريق رشعانثا هنزو اهضعلو اطاريق

 .ه148 ةنس كلذ تاكو اطاريق رشع ةعبرأ وهو ابعوم ثلث ىلع همهرد

 دغع) اهضعب ىفو ( هلل دجلا ) اهضعب ىف بتكو ىسرافلا ٌثردلا شقن ىلع هلعجو
 نامع برضو (رمج) اهضعب ىو ( هدحو هللا الإ هلإال) اهضعب ىفو ( هللا لوسر
 (ربك أ هللا) اهشقنو مارد هتفالخ ىف

 ىف هسفنب اهميقي ةفيلطلا لامعأ نم ةالصلا ةماتإ تناك . ةالصلا ىف ()

 ىدؤت دحاو عماج دجسم رسصم لك ىف ناكو مثراصمأ ىف هلامم اهميقيو هرصم
 1 . هذحو هيف ةعجلا

 نيعيوأ هسفنب هيليف ةنسلك جملا ةماقاب مثبي ةفيلخلا ناكو : جملا ف (5)

 هيف مهنيب ماظنلا ظفحميو سانلاب جحي ايلاو هل
 ىف اريبك الاقتنا ءافلخلا دهع ىلع ةيبرعلا ةمأالا تلقتنا : ميلعتلا ف (9)

 ةنيدملا ىلإ بلج دقو هب فرعت تناكىذلا ةيماالا راعش اهنع لازو ميلعتلا باب
 ىذلاءشنلا رثك أ ناكو اهلهأ نيب ةباتكلا او رشنف اهريغو ةريملا نم باتك
 هنيدل مولعلا نم هيلع بجيب ميو ةباتكلاو ةءارقلا فرعي ءافللا دهع ىف رهظ
 . هرخاو هايندو هتلودو

 ماعه؟ ةنس ةدعقلا ىذنم 18) دحأالا موي رصع كلذ نم انيبتنا دقو
 . هباصأو هئافلخ نع ىضرو هلآو دم ىلع هللا ىلصو (م 1684 ةنس سرام نم
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